GEBERIT AQUACLEAN. DUSCHTOALETTEN.
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DEN FRÄSCHA
KÄNSLAN
Vatten är oumbärligt för din personliga hygien. Det rengör mjukt och
ändå noggrant. Allt fler väljer detta naturliga sätt att rengöra sig efter
toalettbesöket, istället för att använda toalettpapper.

En Geberit AquaClean duschtoalett är en bekväm lösning för renhet
och välbefinnande, och med bara en knapptryckning får användaren en
vårdande upplevelse som ger en långvarig känsla av fräschhet.
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VARFÖR GEBERIT AQUACLEAN?

”Jag vill aldrig
förlora den här
fräscha känslan.”

FÖR DITT
VÄLBEFINNANDE
Skulle du rengöra dig med papper eller någon annan form av torr
rengöring hellre än att ta en dusch? Knappast. Utan vatten blir
man inte ren. Precis som den dagliga duschen har blivit normen
vill Geberit även slå ett slag för varaktig förändring vad gäller personlig WC-hygien. Med AquaClean duschtoaletter kan du, med en
enkel knapptryckning, känna dig lika fräsch efter att ha använt
toaletten som om du precis stigit ur duschen.

Allt fler människor som värdesätter sitt välbefinnande och sitt
yttre är mycket positiva till den skonsamma och naturliga
rengöring som AquaClean duschtoalett ger. Tack vare en perfekt
kombination av design och teknik tar Geberit AquaClean dusch
toalett heller inte mer plats än vanliga toaletter.

EN REN ANGELÄGENHET
Vid första anblicken är den svår att känna
igen som en modern duschtoalett.
Duscharmen sitter i en väl skyddad parkerad position. Duschmunstycket
spolas automatiskt före och efter med
rent vatten så att det alltid är fräscht.

START AV DUSCHFÖRLOPPET
Duschförloppet startas med en knapptryckning. Duscharmen förflyttar sig
ut ur sin parkerade position i en sned vinkel. Någon sekund senare känner du
en behaglig kroppstempererad duschstråle mot baken.

REGLERING AV DUSCHSTRÅLEN
Kraften i duschstrålen kan regleras efter
dina personliga preferenser. Naturligtvis
kan duschförloppet när som helst stängas av.

www.geberit-aquaclean.se/duschfunktion
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BLI REN
MED EN ENKEL
KNAPPTRYCKNING
SKONSAM PERSONLIG HYGIEN
Med en extra duschstråle sörjer den
skonsamma ladyduschen för en säker
intimhygien med rent vatten. Munstycket
i duscharmen hålls skyddat när det inte
används.

BERÖRINGSFRI
Tack vare närhetssensorn öppnas
locket automatiskt.

TOPPBETYG FÖR SITSENS ERGONOMI
Den ergonomiskt optimerade sitsen är tillverkad
av värmehärdad plast av högsta kvalitet och
har inbyggd uppvärmning.

INGA OTREVLIGA ODÖRER
Luktutsugningen neutraliserar otrevliga
odörer innan de hinner sprida sig. Systemet
startar automatiskt så fort användaren sätter
sig på duschtoaletten.

SKONSAM TORKNING
Varmluftstorken är den perfekta lösningen
för en mjuk, skonsam torkning och kan ställas
in i fem temperatursteg.

MYCKET ANVÄNDARVÄNLIG
Tack vare närhetssensorn startar funktioner
som vattenuppvärmning, WC-sitsupp
värmning och orienteringsljus automatiskt.

PERFEKT RENGÖRING
Under de senaste 40 åren har Geberit
optimerat duschfunktionen och hjärtat i
varje duschtoalett – duschstrålen.

PROGRAM FÖR PERSONLIGT
VÄLBEFINNANDE
Duschtoalettens funktioner är mycket
lättanvända. Fjärrkontrollen ger en snabb
överblick och låter användaren aktivera
funktionerna i en handvändning. Det räcker
med en knapptryckning för att ladda de
personliga inställningarna.

ORDENTLIGT RENT
Den oscillerande funktionen förflyttar
duscharmen försiktigt fram och tillbaka
och ger på så sätt en ännu noggrannare
rengöring.

www.geberit-aquaclean.se/komfortfunktioner
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I CENTRUM ÄVEN NATTETID
Ett diskret ljus som automatiskt tänds i en
av sju valbara färger och lyser med en av
fem ljusstyrkor fungerar som vägvisare
på natten.

9

HYGIEN
PÅ ETT ENKELT SÄTT
Geberit kompromissar inte när det gäller hygien
och renlighet vid utvecklingen av AquaClean
duschtoaletter. De praktiskt taget helt självrengörande AquaClean duschtoaletterna utmärker
sig inte minst genom produktmaterial av hög
kvalitet. Tack vare inbyggd teknik blir de oåt
komliga zonerna avsevärt färre och dolda ytor
där smuts kan samlas undviks. Den reptåliga
specialemaljen KeraTect® skyddar porslins
ytorna i många år. Den näst intill porfria, ytterst
blanka ytan skyddar mot bakterier och smuts,
och kan rengöras lika enkelt som effektivt. För
att förhindra kalkbildning har Geberit utvecklat
ett automatiskt avkalkningsprogram som förbättrar duschtoalettens långsiktiga prestanda.
Programmet avlägsnar avlagringar från samtliga
delar som kommer i kontakt med vatten –
oavsett vattnets hårdhetsgrad.

KANTLÖST WC-PORSLIN MED
TURBOFLUSH-SPOLNINGSTEKNIK
Med sin världsunika spoleffekt spolar TurboFlush
renare och effektivare än en vanlig spolning –
och avsevärt tystare. Tack vare den innovativa
tekniken minskar rengöringsbehovet rejält, och
toalettborsten kan man oftast hoppa över efter
toalettbesöket.

ENKEL BORTTAGNING AV SITS OCH LOCK
QuickRelease-funktionen gör att sitsen och locket
går att ta av utan besvär. Rengöringen blir enklare
och fästena hålls fria från avlagringar.

AVKALKNING
Ett egenutvecklat avkalkningsprogram avlägsnar
avlagringarna från samtliga vattenledande delar.
Dessutom visas på både fjärrkontrollen och
manöverpanelen när det är dags för avkalkning.

INGA YTOR SOM KAN SMUTSAS NED
För- och efterrengöringsprocessen säkerställer
att duscharmen är ren innan den rengör baken.
Duscharmen spolas automatiskt med rent vatten
före och efter varje användning, och duschmunstycket spolas även i sitt viloläge med vatten.

www.geberit-aquaclean.se/hygien
RIMFREE® WC-PORSLIN
Det kantlösa WC-porslinet ger en absolut ren WC
och avsevärt enklare rengöring. Tack vare den
optimerade vattentillförseln spolas hela insidan av
porslinet fullständigt. Utan spolkant finns det heller
inga dolda ställen där avlagringar kan bildas.
Rimfree® WC-porslin sörjer med andra ord för en
perfekt hygien.
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”AquaClean Mera är ett tekniskt mästerverk och
enligt mig är det världens bästa toalett. Vi designade
minsta möjliga volym på WC-skålen och vi har
separerat den från väggen med en förkromad platta.
Jag ville att AquaClean Mera skulle se lätt ut, som
om den ”svävade” i rummet.”

MÖT
DESIGNERN
Geberit AquaClean duschtoaletter utmärker sig genom sin iögonfallande
design och sina många intelligenta bekvämlighetsfunktioner. Vid första
anblicken ger de ingen antydan om den innovativa och banbrytande teknik som döljer sig inuti de vackert utformade porslinsskålarna.

”AquaClean duschtoalett har fantastiska fördelar, hållbarhet,
bästa kvalitet, innovation och teknik i framkant.”

Det harmoniska samspelet mellan teknik och design är resultatet av ett
nära samarbete mellan Geberit och industridesignern Christoph Behling.
Krympningen av tekniken har möjliggjort konstruktionen av AquaCleans
modeller Mera, Tuma och Sela med sin enkla men samtidigt slimmade och
eleganta design. Alla el- och vattenanslutningar döljs inuti duschtoaletternas hölje. Samtidigt underlättar den modulära, lättåtkomliga tekniken
både installation och underhåll.

För att se intervjun med Christoph Behling:
www.geberit-aquaclean.se/intervju

”Utmaningen för mig som designer är
att AquaClean duschtoaletter inte
ska se ut som tekniska enheter utan
snarare ha en design som harmoniskt
smälter in i badrummet.”

OM UPPHOVSMANNEN
Christoph Behling studerade industridesign vid
konstakademin i Stuttgart under mitten av 1990-talet
och blev sedan ”lärling” hos Richard Sapper. 2004
grundade han Christoph Behling Design Studio.
Behling samarbetar med flera internationella
företag, bl.a. tillverkaren av exklusiva klockor,
TAG Heuer, där han är chefsdesigner.
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MYCKET SÄKERT TAPPVATTEN
Geberit AquaClean duschtoaletter uppfyller alla relevanta bestämmelser och standarder gällande tappvatten, såsom direktivet om
återströmningsskydd SVGW W3/E1 (EN 1717). Tack vare en inbyggd
återströmningsskyddad vattenanslutning uppfyller Geberit denna
standard och garanterar att duschtoaletterna inte kan kontaminera
dricksvattenledningarna under några omständigheter. Inga ytterligare sanitetsenheter behöver installeras.
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GEBERIT AQUACLEAN MERA

ENASTÅENDE GENIAL
Hur ser den duschtoalett ut som är allra populärast
och har mest att erbjuda? Som Geberit AquaClean
Mera! Toppmodellen utmärker sig genom sin unika
design och sina fantastiska funktioner. AquaClean
Mera förenar den svävande designens tidlösa
elegans med material av högsta kvalitet. Den lyxiga duschtoaletten skämmer samtidigt bort användaren med perfekt komfort, till exempel den
unika WhirlSpray-duschtekniken och många andra
bekväma funktioner.

www.geberit-aquaclean.se/mera
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1 WHIRLSPRAY-DUSCHTEKNIK
Den patenterade WhirlSpray-duschtekniken låter användaren
njuta av den behagliga duschfunktionen. Duschstrålen förfinas
av dynamisk lufttillsättning och möjliggör en precis och grundlig
rengöring med låg vattenförbrukning. Detta ger en fräsch och
ren känsla som håller i sig hela dagen.

4 VARMLUFTSTORK
Torrt och hårt toalettpapper känns inte skönt. Den perfekta
lösningen är den beröringsfria varmluftstorken som torkar
mycket mjukt och skonsamt. Fönarmen anpassas automatiskt
till duscharmens senaste position för att ge en optimal torkning.
Temperaturen kan ställas in i fem steg.

1

4

2 TURBOFLUSH-SPOLNINGSTEKNIK
Den innovativa TurboFlush-spolningstekniken, som baseras på
ett flödesoptimerat och kantlöst WC-porslin som utvecklats av
Geberit, möjliggör en extra tyst och grundlig spolning. Med andra ord kan man använda toaletten mitt i natten utan att väcka
någon. Eftersom TurboFlush spolar toaletten renare än en vanlig
spolning kan man hoppa över toalettborsten efter i princip alla
toalettbesök.

5 U PPVÄRMNING AV WC-SITSEN
Lika mycket som man uppskattar bilens stolsvärme på vintern
kommer man att fästa sig vid duschtoalettens varma WC-sits.
Den uppvärmda sitsen ger en behaglig känsla och låter användaren koppla av. Uppvärmningen, som är individuellt inställbar,
är redo omedelbart.

2

5

3 L UKTUTSUGNINGSENHET
Vem vill vistas i ett illaluktande badrum? Med den automatise
rade, tystgående luktutsugningen fångas oönskade odörer upp
redan inuti WC-porslinet och neutraliseras genom ett bikake
filter. Eftersom systemet är aktivt i två minuter behövs ingen
extra fläkt.

3

FJÄRRKONTROLL/VÄGGMONTERAD MANÖVERPANEL
Duschtoalettens alla funktioner aktiveras i en handvändning. Fjärrkontrollen och den sladdlösa, fritt placerbara väggmanöverpanelen ger en snabb överblick och intuitiv användning.
Samtliga inmatningar kan göras med en hand. Fyra användarprofiler kan sparas i den eleganta fjärrkontrollen. Väggmanöverpanelen finns i vitt och svart.
←
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6 O RIENTERINGSLJUS
Det diskreta orienteringsljuset är tillräckligt ljust för att kunna
visa vägen på natten, och samtidigt milt nog att underlätta en
fortsatt god nattsömn.

KAN LADDAS
NER KOSTNADSFRITT

6

AQUACLEAN-APP
Duschtoalettens funktioner kan enkelt styras med Geberit AquaClean-appen. Din smart
phone blir därmed en fjärrkontroll som du kan använda för att justera alla personliga inställningar såsom duschstrålens styrka och position, temperaturer etc. Inställningarna sparas i
appen och är redo att användas när du är på resande fot. Dessutom har appen flera andra
funktioner, till exempel bruksanvisning för underhåll och programvaruuppdateringar.
←
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GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT OCH CLASSIC

WHIRLSPRAY-DUSCHTEKNIK

KANTLÖST WC-PORSLIN
MED TURBOFLUSH-SPOLNINGSTEKNIK

FJÄRRKONTROLL

FJÄRRSTYRNINGSAPP

INDIVIDUELLT REGLERBAR
DUSCHARMSPOSITION

REGLERBAR TEMPERATUR
PÅ DUSCHSTRÅLEN

OSCILLERANDE DUSCHSTRÅLE

SEPARAT LADYDUSCH

VARMLUFTSTORK

LUKTUTSUGNINGSENHET

QUICKRELEASE-FUNKTION
FÖR SITS OCH LOCK

NÄRHETSSENSOR

AVKALKNINGSFUNKTION

ENERGISPARLÄGE

EXTRA KOMFORTFUNKTIONER I GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT

WC-SITSUPPVÄRMNING

BERÖRINGSFRI AUTOMATISK
MEKANISM FÖR WC-LOCKET

ORIENTERINGSLJUS
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GEBERIT AQUACLEAN SELA

INTELLIGENT
SKÖNHET
Med sin rena och eleganta design har Geberit AquaClean Sela vad
som krävs för att bli en favorit. Duschtoaletten utmärker sig genom
sitt tydliga formspråk och sina högkvalitativa material. AquaClean
Sela har mycket lättanvända och intuitiva funktioner, och finner sin
plats i nästan varje badrum – utan att se ut som en duschtoalett.
www.geberit-aquaclean.se/sela
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ÖVERBLICK ÖVER ALLA KOMFORTFUNKTIONER
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WHIRLSPRAY-DUSCHTEKNIK

KANTLÖST WC-PORSLIN
MED TURBOFLUSH-
SPOLNINGSTEKNIK

FJÄRRKONTROLL

FJÄRRSTYRNINGSAPP

ORIENTERINGSLJUS

INDIVIDUELLT REGLERBAR
DUSCHARMSPOSITION

JUSTERBAR TEMPERATUR
PÅ DUSCHSTRÅLEN

OSCILLERANDE DUSCHSTRÅLE

SEPARAT LADYDUSCH

WC-LOCK OCH -SITS MED
SOFTCLOSING

QUICKRELEASE-FUNKTION FÖR
SITS OCH LOCK

NÄRHETSSENSOR

AVKALKNINGSFUNKTION

ENERGISPARLÄGE
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GEBERIT AQUACLEAN TUMA

ÖVERRASKANDE
MÅNGSIDIG
Med Geberit AquaClean Tuma väljer du själv utrustning för dusch
toaletten: från enkla grundfunktioner som på Classic-modellen till
ytterligare komfortfunktioner som på Comfort-utförandet – till ett
rimligt pris. AquaClean Tuma har Rimfree®-porslin och dolda an
slutningar för el och vatten.
www.geberit-aquaclean.se/tuma
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AQUACLEAN TUMA COMFORT OCH CLASSIC

WHIRLSPRAY-DUSCHTEKNIK

INDIVIDUELLT REGLERBAR
DUSCHARMSPOSITION

RIMFREE® WC-PORSLIN
REGLERBAR TEMPERATUR
PÅ DUSCHSTRÅLEN

(endast via app med Classic)

(endast via app med
Comfort och Classic)

OSCILLERANDE
DUSCHSTRÅLE

AVKALKNINGSFUNKTION

WC-LOCK MED SOFTCLOSING

ENERGISPARLÄGE

QUICKRELEASE-FUNKTION
(endast lock)

FJÄRRSTYRNINGSAPP

2017

EXTRA KOMFORTFUNKTIONER I AQUACLEAN TUMA COMFORT

FJÄRRKONTROLL

SEPARAT LADYDUSCH

WC-SITSUPPVÄRMNING

VARMLUFTSTORK

LUKTUTSUGNINGSENHET

NÄRHETSSENSOR

AQUACLEAN TUMA COMFORT. VÄLJ MELLAN FYRA DESIGNPLATTOR

alpinvit
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svart glas

vitt glas

borstat stål
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GEBERIT AQUACLEAN GOLVSTÅENDE LÖSNINGAR

ORUBBLIG,
PRAKTISK, ESTETISK
Det spelar ingen roll om det handlar om en nybyggnation, en omfattande eller en mindre
renovering: Den golvstående duschtoaletten erbjuder en passande lösning för varje badrum. De båda modellerna har inte bara enkel form, utan briljerar även med de kända funk
tioner som finns hos deras väggmonterade syskonmodeller.

Den kompakta duschtoaletten AquaClean Mera golvstående
imponerar med sin kombination av integrerad synlig cistern
och samma uppsättning funktioner som hos AquaClean
Mera Classic. En annan fördel med den golvstående modellen är att WC-porslinets sitthöjd kan ställas in individuellt
och med ett oändligt antal variationer.

Förutom den väggmonterade AquaClean Tuma finns
även en golvstående variant. Det kompakta porslinet passar
in i nästan alla badrumsmiljöer. Modellen kan kopplas in
direkt i väggen beroende på byggsituation eller kompletteras med Geberit Monolith badrumsmodul. Den golvstående
duschtoaletten finns i utförandet Comfort och Classic.
28
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HÖGSTA MÖJLIGA KUNDNÖJDHET

GEBERIT AQUACLEAN
SKAPAR VÄLBEFINNANDE
Vi har gjort över en miljon kunder nöjda med vår duschtoalett och vi vill fortsätta på den vägen.
Vi forskar och utvecklar ständigt innovationer för att göra din vardag bekvämare – och det ger
utdelning: 94 % av våra kunder är helt nöjda med Geberit AquaClean och skulle rekommendera
den till andra utan att tveka. De som har provat vill inte ha något annat.
Vill du boka in ett möte för rådgivning eller för att bara prova?
All information du behöver finns på www.geberit-aquaclean.se.

Komal Passi

Michael Leigh

“Första gången vi använde
en duschtoalett var på ett
hotell och vi föll direkt för
konceptet. Man känner sig
härligt ren och fräsch efter
att ha använt den.”

“Känslan kan inte jämföras
med något annat – man
känner sig så ren och fräsch
efteråt. Och att använda
vatten till rengöring är så
mycket behagligare för
huden än toalettpapper.”

John Flint
Fulvia Schiff-Gent

“Vi hade egentligen aldrig
övervägt att investera i en
duschtoalett, men nu har
vi haft den i några månader
och är helt begeistrade.
Det har inte varit några
problem över huvud taget.
Om vi någon gång bestämmer oss för att flytta så
tar vi AquaClean med oss!”
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“När jag hade vant mig
vid tanken var det de
hygieniska aspekterna
som överbevisade mig.
Nu kan jag inte föreställa
mig att gå tillbaka igen.”

”En användning och alla
tvivel var som bortblåsta.”

SNABBT OCH LÄTT
TILL ETT SPA
MODERNISERA BADRUMMET MED GEBERIT MONOLITH
I de fall en synlig cistern redan finns eller när tid, budget eller byggnadshänsyn inte
tillåter att cisternen byggs in i väggen, erbjuder Geberit Monolith badrumsmodul
ett alternativ. En extra smal cistern och all önskvärd sanitär teknik inbyggd bakom
en elegant glasyta. Monolith är utformad på ett sådant sätt att den kan monteras snabbt och utan större olägenhet och sedan anslutas till befintliga vattenanslutningar och utloppsrör. I bästa fall har installatören redan tänkt på att använda
eluttaget intill toaletten som den nätanslutning som krävs för att ansluta Monolith
Plus. Elledningarna kan annars dras från vilken plats som helst i badrummet via ett
vanligt eluttag och ett kabelrör. Tack vare den omarbetade stödramen kan installationen som regel slutföras på mindre än en dag.

↑
Geberit Monolith sand

LJUSSÄTTNING I BADRUMMET
Den exklusiva badrumsmodulen Geberit
Monolith Plus förser din toalett med
toppmodern spolningsteknik i ett exklusivt hölje av glas och borstat aluminium.
Spolningen utlöses genom en mjuk
beröring av sensorknapparna. Ett diskret
orienteringsljus som kan ställas in i sju
olika färger efter smak och humör visar
vägen till toaletten även mitt i natten.

↑
Geberit Monolith umbra

↑
Geberit Monolith svart

INKLUSIVE LUKTUTSUGNING
Den integrerade luktutsugningen
absorberar odörer direkt i
WC-porslinet och hindrar dem
därmed från att spridas i bad
rummet.

SOFT TOUCH
En mjuk beröring utlöser spolningen på Geberit Monolith
Plus badrumsmodul.

KVALITET SOM KÄNNS
Säkerhetsglas och elegant
borstat aluminium framhäver
den vackra designen.

FÖRE
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EFTER
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”Beställ en toalett så
installerar vi ett spa.”

HELT ENKELT
OKOMPLICERAT
LÖSNINGAR FÖR ALLA BYGGNADSSITUATIONER
Det finns knappt någon byggnadssituation som Geberit
AquaCleans duschtoalett inte kan installeras i. Allt som
krävs är en elanslutning och en vattenanslutning.

Exempel på en installation av Geberit
Duofix WC-installationselement med
Geberit Sigma40 luktutsugningsenhet eller beröringsfri med Geberit
Sigma80 och Sigma10 spolplattor.

GEBERIT
WC-INSTALLATIONSELEMENT
I nya konstruktioner eller vid omfattande
renoveringar erbjuder Geberit WC-installationselement med inbyggd cistern en
säker lösning. Ledningarna för el och vatten är redan planerade och gör monteringen till en barnlek.

Elanslutning på
huvudledningens
sida, dold bakom
WC-porslinet för
Geberit duschtoaletter.

Vattenanslutningarnas
placering, för Geberit
AquaClean dusch
toaletter är dold.

←→←→
5 cm

←

19,5 cm

5 cm

→←

30 cm

→

35

EN HÅLLBAR
KVALITETSPRODUKT
Från installationen erbjuder Geberit två års slutanvändargaranti som
standard och påtar sig under den här perioden allt ansvar för defekta delar,
som byts ut utan kostnad. Om produkten installerats och registrerats
av ett företag kommer Geberit att förlänga garantiperioden med ett år och
ersätta den defekta delen om felet visar sig vara i produktens material
eller tillverkning. Allt du behöver göra är att registrera modellen på
www.geberit-aquaclean.se/garanti eller skicka en garantihandling till
Geberit inom 90 arbetsdagar, beräknat från och med datumet för
installationen.

Duschtoaletter från Geberit får högt betyg vid livscykelutvärderingar och är likvärdiga med konventionella toaletter och förbrukningen av toalettpapper. Den extra vattenförbrukning som en
duschtoalett medför är sekundär jämfört med den pappersförbrukning som en konventionell toalett kräver. Av större betydelse
är däremot tillverkningen av toalettpapper och elförbrukningen för
uppvärmningen av vatten. Individuella inställningar med Geberit
AquaCleans produkter möjliggör för extra energibesparingar och
ytterligare reduceringar av deras miljöpåverkan. I standbyläge (energisparläge) är energiförbrukningen för alla AquaClean-modeller
inte mer än 0,5 watt per timme. Samtliga AquaClean-modeller har
ett energisparläge och uppfyller de europeiska ekodesignkraven
(ErP-direktiven).

GEBERIT AQUACLEAN
D USCHTOALETTER I JÄMFÖRELSE
MED KONVENTIONELLA TOALETTER
MED TOALETTPAPPER OCH BIDÉ
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Med den nya Geberit
AquaClean-appen är det ännu
enklare att förlänga garanti
perioden. Lika lätt som det
är att använda AquaClean
duschtoaletter är det att registrera din produkt med
hjälp av en smartphone.
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Grafiken visar miljöpåverkan enligt metoden IMPACT World+.
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MODELLÖVERSIKT

blankförkromad

blankförkromad

AQUACLEAN MERA

AQUACLEAN SELA

COMFORT

CLASSIC

vitt glas
AQUACLEAN TUMA
COMFORT

CLASSIC

WhirlSpray-duschteknik

MODELLFÄRGER:
AQUACLEAN MERA
COMFORT OCH CLASSIC

Kantlöst WC-porslin med TurboFlush

alpinvit
Rimfree® WC-porslin
blankförkromad
Fjärrkontroll
Fjärrstyrningsapp
Programmerbara användarprofiler

4 profiler

4 profiler

4 profiler

4 profiler

1 profil
(endast via app)

AQUACLEAN TUMA
COMFORT DESIGNPLATTOR
alpinvit

Orienteringsljus
vitt glas
Antal justerbara inställningar av duschtryck

5 nivåer

5 nivåer

5 nivåer

5 nivåer

5 nivåer
svart glas

Individuellt reglerbar duscharmsposition
(endast via app)

borstat stål

Reglerbar temperatur på duschstrålen
(endast via app)

(endast via app)

Oscillerande duschstråle

AQUACLEAN SELA
alpinvit

Ladydusch

blankförkromad

WC-sitsuppvärmning

GEBERIT MONOLITH

Varmluftstork

vitt glas
Luktutsugningsenhet
svart glas

Beröringsfri automatisk mekanism för
WC-locket

umbrafärgat glas

SoftClosing
sandfärgat glas
QuickRelease-funktion
(endast lock)

(endast lock)

Närhetssensor
Avkalkningsfunktion
Energisparläge

Artikelnummer

Bredd x höjd x djup (i cm)

Golvstående modell

Kan kombineras med Geberit Monolith

blankförkromad: 146.211.21.1
alpinvit: 146.211.11.1

blankförkromad: 146.201.21.1
alpinvit: 146.201.11.1

blankförkromad: 146.221.21.1
alpinvit: 146.221.11.1

alpinvit: 146.291.11.1
vitt glas: 146.291.SI.1
svart glas: 146.291.SJ.1
borstat stål: 146.291.FW.1

146.091.11.1

39,5 x 35,0 x 59,0

39,5 x 35,0 x 59,0

37,5 x 33 x 56,5

36,0 x 39,0 x 55,3

36,0 x 39,0 x 55,3

alpinvit: 146.310.11.1
vitt glas: 146.310.SI.1
svart glas: 146.310.SJ.1
borstat stål: 146.310.FW.1

alpinvit: 146.320.11.1

alpinvit: 146.241.11.1

FÖLJANDE
GÄLLER SAMTLIGA MODELLER:
Nominell spänning/frekvens:
230 V/50-60 Hz, vattentemperatur
förinställd på 37 °C,
energisparläge < 0,5 W
Specialemalj KeraTect®
En utförlig lista med funktioner finns på:
www.geberit-aquaclean.se/produktöversikt

Geberit AB
Folketshusgatan 1
295 31 Bromölla

T 0456-48000
aquaclean.se@geberit.com
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