
Geberit AquaClean
Toilettet, som rengør dig med vand.

En ny 
 form for 
 velvære.



Oplev Geberit AquaClean-følelsen.
Vand er en integreret del af den dagli-
ge hygiejne. Det rengør, forfrisker og 
giver en ny følelse af velvære. I mange 
kulturer har det længe været naturligt 
at vaske sig med vand efter toiletbe-
søg. I Norden bliver flere og flere men-
nesker også overbeviste om den blide 
og naturlige toilethygiejne med vand i 
stedet for papir. Geberit AquaClean gi-
ver dig denne følelse af velvære ved 
blot et tryk på en knap – en fordelag-
tig, grundig og unik oplevelse. Oplev 
toilettet, der rengør dig med vand, og 
nyd følelsen af absolut friskhed og 
renhed hele dagen.
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Geberit AquaClean Sela, der er udviklet af designer og arkitekt 
Matteo Thun, passer ind i næsten ethvert badeværelsesmiljø 
takket være dets design. 

Geberit AquaClean Mera – et funktions- og designmæssigt 
mesterværk, der ikke kan undgå at begejstre.

Uanset om du er ved at indrette et helt nyt badeværelse eller 
renovere et gammelt, kan Geberit AquaClean douchetoiletter 
kombineres med alle Geberit cisterner. 

Geberit har gennem de seneste 40 år finjusteret douchefunktio-
nen og douchestrålen – den centrale del i ethvert douchetoilet – 
så de er helt perfekte. 

AquaClean Tuma fra Geberit er det nyeste skud på stammen 
inden for douchetoiletter, og den kompakte og elegante 
helhedsløsning passer ind i alle hjem. Det smarte produktkon-
cept kombinerer enkelt og elegant design med avanceret, 
innovativ teknologi. Ønsker du ikke at udskifte hele toilettet, 
fås Geberit AquaClean Tuma også som en sædeløsning, der 
kan monteres på dit eksisterende toilet.
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Hvorfor vælge et  
douchetoilet? 
Fordi kun vand gør dig ren.

At vaske hænder med papir eller vådservi-
etter alene eller at tørre sig ren i stedet for 
at tage et brusebad – de fleste mennesker 
ville sandsynligvis aldrig overveje at gøre 
nogen af delene, medmindre de var på 
vandretur i ørkenen. At tage et brusebad er 
simpelthen en naturlig del af vores liv. Og 
helt ærligt, føler du dig virkelig helt ren, når 
du har tørret dig med toiletpapir?

Idéen om rengøring af kroppens intime om-
råder med vand er ikke ny, og derfor finder 
du i mange lande ofte et bidet eller en 
vandslange ved siden af toilettet.

Geberits douchetoiletter kombinerer på 
smart vis toilettets og bidetets funktionali-
tet, så du kan sidde behageligt efter brug 
af toilettet og nyde den friske og rene 
følelse ved blot at trykke på en knap. 
Ydermere fylder Geberit AquaClean ikke 
mere end almindelige toiletter takket være 
den perfekte kombination af design og 
teknologi.

Hvis du ønsker at få mere at vide om 
fordelene ved rengøring med vand, finder 
du yderligere oplysninger om dette fasci-
nerende emne på:
→  www.geberit-aquaclean.dk/aquatimes
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Revolutionerende teknologi.
For en frisk fornemmelse  
af velvære.

Geberits hovedkvarter ligger i Rapperswil-Jona i Schweiz, 
og her har vi de sidste 40 år arbejdet intensivt på udviklin-
gen af vores douche-teknologi. Herudover bruger vi vores 
ekspertise og erfaringer til løbende at optimere og perfekti-
onere vores produkter. Resultatet er helstøbte og gennem-
tænkte løsninger med et højt komfortniveau. Hertil kommer 
avanceret teknologi, som har indbragt Geberit flere paten-
ter.

Flow-teknologi i kombination med avancerede akustiske og ergonomiske 
egenskaber for maksimal komfort  
Vores WhirlSpray-doucheteknologi består bl.a. af en pulserende douche-
stråle, som vasker dig både skånsomt og grundigt. Samtidig holdes 
vandforbruget på et minimum. Den innovative TurboFlush-skylleteknologi 
fra Geberit benytter sig af en asymmetrisk skyllemetode, hvilket sikrer en 
ekstra grundig rengøring af toiletskålen. Ventilationsanlægget og skylle-
funktionen er ligeledes særdeles støjsvagt takket være et intelligent 
akustikkoncept. Toilet-sæderne er lavet af kvalitetsplast og udført i et 
ergonomisk design, der er udviklet på baggrund af omfattende formstudier 
og praktiske tests.

Design og teknologi i perfekt harmoni 
De teknologiske løsninger bliver hele tiden mere kompakte, og det har gjort det muligt for os at udvikle strømlinede toiletter med et 
både enkelt og elegant design. Samtlige el- og vandforsyningstilslutninger er komplet integreret i douchetoilettet og kan ikke ses. 
Den lettilgængelige modulteknologi gør det nemt og ukompliceret at installere og vedligeholde enhederne.

Dokumenteret drikkevandssikkerhed 
Geberit AquaClean douchetoiletter opfylder alle relevante europæiske sikkerhedskrav, herunder 
den europæiske norm for drikkevandssikkerhed, EN 1717. Geberit overholder denne norm ved 
hjælp af en integreret vandforsyningstilslutning med indbygget tilbagestrømssikring. Dermed kan 
Geberits douchetoiletter aldrig forårsage forurening af drikkevandsnettet. Det er ikke nødvendigt 
at installere yderligere enheder eller systemer.

Know-how 
fra 
Schweiz
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Hygiejne på den  
nemme måde.
Kompromisløs renhed.

Geberit går aldrig på kompromis med hygiejnen og 
renheden, når vores AquaClean douchetoiletter er 
på tegnebrættet. AquaClean douchetoiletterne 
rengør praktisk taget sig selv fuldstændigt, det 
sørger Geberits specialudviklede teknologi for. 
Douchetoiletterne udmærker sig ved kvalitetsma-
terialer, bløde linjer og perfekte overgange. Hjør-
ner og kanter forekommer udelukkende på steder, 
der ikke udsættes for skidt og snavs. Antallet af 
utilgængelige områder er holdt på et absolut 
minimum ved at integrere teknologien direkte i 
toilettet. Det forhindrer skjulte smudsaflejringer. 
Samtidig sikrer den specielle overfladebelægning, 
at intet bliver siddende i toiletskålen. Dermed kan 
der ikke opstå bakteriesamlinger. Positionen af det 
ergonomiske komfortsæde sikrer, at indholdet af 
toiletskålen ledes effektivt og sikkert ud gennem 
toiletafløbet. Dette produktkoncept garanterer 
maksimal hygiejne og renhed på alle punkter – det-
te er en ufravigelig del af grundideen.

Ingen smudsmodtagelige overflader
Douchearmen og vanddyserne på AquaClean 
douchetoiletterne rengøres automatisk. Disse 
elementer skylles med rent vand efter hver brug og 
er derfor altid fuldstændig rene og hygiejniske. Hertil 
kommer en ekstern vandforsyning, der vasker 
vanddysen, når den ikke er i brug. Det samme gælder 
for douchearmen, der vaskes i forbindelse med 
frem- og tilbagetrækning. Dette nedsætter behovet 
for manuel rengøring markant.

Vanddysen og douchearmen på AquaClean Mera er 
nemme at fjerne, rengøre og udskifte.

Toilet sædet er udstyret med en QuickRelease-funkti-
on, der gør det nemt at aftage samt hurtigt at rengøre.

Effektiv skyllefunktion 
Geberits AquaClean douchetoiletter er desuden udstyret med en overlegen skyllefunktion. Den innovative TurboFlush- 
skylleteknologi fra Geberit benytter sig af en asymmetrisk skyllemetode, hvilket sikrer en ekstra grundig og effektiv 
rengøring af toiletskålen, når du skyller ud. Denne effekt opnås ved hjælp af en enkelt skyllevandsåbning i toiletskålens 
ene side, samt en præcis styring af skyllevandets retning. Denne teknologi er ikke kun langt mere effektiv end normale 
toiletters skyllefunktion, den er også langt mere støjsvag og bruger mindre vand. Den grundige skyllefunktion har endnu 
en stor fordel, nemlig at behovet for rengøring af skålen nedsættes markant. Takket være TurboFlush-skylleteknologien 
slipper du for at skrubbe efter med WC-børsten eller bruge aggressive rengøringsmidler.

Rimfree® open flush-designet er ligeledes med til at sikre perfekte hygiejneforhold. Den effektive styring af vandet sikrer 
en grundig rengøring af hele den indvendige side af toiletskålen. Rimfree® toiletter er derfor mærkbart lettere at rengøre 
end traditionelle modeller. På grund af det kantløse design er der ingen skjulte områder, hvor skidt og smuds kan samle 
sig. Den effektive skylleteknologi omfatter en patenteret vandstyringsfunktion, som sikrer et dynamisk og kraftig skyl, 
også ved korte skyl.

Et specialudviklet afkalkningsprogram vedligeholder og afkalker alle vandbærende komponenter. Displayet på henholds-
vis fjernbetjeningen og kontrolpanelet fortæller dig, hvornår det er tid til at aktivere afkalkningsprogrammet eller et af de 
andre rengøringsprogrammer.
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Design 
og  
komfort. 

Geberit AquaClean Mera er langt foran 
konkurrenterne, når det gælder komfort og 
funktionalitet, og udmærker sig ved et ele-
gant og vægtløst udtryk.
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Geberit AquaClean Mera
Gennemført genial.

Geberit AquaClean Mera er indbegrebet af tidløs elegance. Det kompak-
te douchetoilet lader sig integrere i ethvert badeværelsesmiljø på 
harmonisk og stilfuld vis. Toilettet udmærker sig ved materialernes høje 
kvalitet samt designets afrundede linjer og perfekte overgange.

WhirlSpray-doucheteknologi
Den patenterede WhirlSpray-douchetek-
nologi består af hele to dyser, hvilket 
sikrer en særlig målrettet og grundig 
rengøring. Det skyldes en pulserende 
douchestråle, der forfines med dynamisk 
lufttilførsel. Fordelene er overbevisende: 
øget rengøringsintensitet og en behage-
lig doucheoplevelse med lavere vandfor-
brug.

TurboFlush-skylleteknik
Den innovative TurboFlush-teknologi, der 
er baseret på asymmetrisk geometri i 
toiletskålen uden skyllerand, er udviklet 
af Geberit og muliggør et utroligt grundigt 
og støjsvagt skyl. Denne effekt opnås ved 
hjælp af en enkelt skyllevandsåbning i 
toiletskålens ene side, samt en præcis 
styring af skyllevandets retning. Toilet-
skålen af høj kvalitet er forsynet med en 
speciel overfladebelægning mod 
smudsaflejringer. Utilgængelige områder 
er kraftigt reduceret, da der slet ikke er 
nogen hjørner og kanter.

Ved første øjekast ligner Geberit AquaClean Mera et ganske almindeligt toilet: samtlige el- og vandforsyningstilslutninger er 
integreret i toilettet, mens det robuste beslag til at hænge toilettet på væggen er skjult bag en designafdækning af kvalitetsplast. 
Sidstnævnte fås i en krombelagt eller hvid udgave.

Toilettet indeholder et innovativt varmtvandssystem, der består af en kombineret gennemstrømsvandvarmer og en varmtvandsbe-
holder. Dermed sikres absolut komfort fra start til slut. Derved muliggøres en hurtig tilførsel af en tilstrækkelig mængde kropstem-
pereret vand.
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Fjernbetjening
Douchetoilettet kan både styres ved hjælp af en fjernbetjening og et vægop-
hængt kontrolpanel. Begge disse produkter er udstyret med et brugervenligt 
display, der tydeligt viser alle tilgængelige funktioner. Kommandoerne er 
nemme at indtaste, og et enkelt knaptryk er nok til at aktivere gemte præferen-
cer som vandtemperatur, douchestrålens styrke og douchearmens position. 
Fjernbetjeningen ligger godt i hånden og er intuitiv i brug. Det vægophængte 
kontrolpanel er trådløst og kan derfor anbringes overalt. 

Ladydouche
Geberit AquaClean Mera har en separat ladydouchefunktion med en særligt 
blød douchestråle. Dets dyse er gemt i douchearmen og er dermed altid ren og 
beskyttet, når den ikke er i brug.

Den nye Geberit app er endnu en nem og enkel måde at betjene AquaClean Mera på. App'en råder både over en fjernbe-
tjeningsfunktion og en lang række andre indstillingsmuligheder. Den kan f.eks. bruges til at gemme dine personlige 
indstillinger, som så kan overføres til andre toiletter. Det kan være praktisk, hvis du er ude at rejse. App'en er gratis og 
fås i iTunes App Store og Google Play Store.

Lugtudsugning
Ubehagelige lugte fjernes med den støjsvage lugtudsugning, der starter auto-
matisk og fjerner lugtene dér, hvor de opstår: i toiletskålen. Luften renses ved 
hjælp af et keramisk filter med lang brugslevetid.

Lufttørrer
Tørrearmen indstiller sig automatisk til douchearmens seneste position for at 
sikre optimal tørring. Den intelligente tørrefunktion tager højde for, at varme-
følsomheden ændrer sig, mens huden tørrer.

Varme i toiletsæde
Det ergonomisk forbedrede toiletsæde, der er fremstillet af duroplast af høj 
kvalitet, omfatter integreret varme. Som følge af nærhedssensoren opvarmes 
toiletsædet kun, når du nærmer dig.

Orienteringslys
Det diskrete lys tiltrækker opmærksomheden – og viser vej om natten. Det 
atmosfæriske LED-lys, der aktiveres af nærhedssensoren, lyser i en af syv 
mulige farver og på fem lysstyrkeniveauer.

Geberit AquaClean Mera
Dette topprodukt fås i to  
forskellige designs. 

↑ Geberit AquaClean Mera fås i to forskellige designs: AquaClean Mera Classic, der er en kompletløsning 
i bedste kvalitet, og som er udstyret med en lang række imponerende funktioner, herunder luftrenser og 
varmlufttørrer. Hertil kommer Comfort-modellen, der er udstyret med endnu flere komfortfunktioner.

WhirlSpray-doucheteknologi med  
fem justerbare trykniveauer

Toiletskål uden skyllerand og  
med TurboFlush-skylleteknologi

Handy og overskuelig fjernbetjening

Orienteringslys  
(fås kun til AquaClean Mera Comfort)

Individuelt justerbar position  
for douchearm

Justerbar douchetemperatur

Pulserende douchestråle

Ladydouche til skånsom rengøring

Varme i toiletsæde
(fås kun til AquaClean Mera Comfort)

Lufttørrer

Lugtudsugning

Berøringsfrit automatisk toiletlåg  
(fås kun til AquaClean Mera Comfort)

QuickRelease-funktion til  
toiletlåg og -sæde

Brugergenkendelse

Afkalkningsfunktion

Energibesparende funktion
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Geberit AquaClean Tuma 
Tankevækkende talent.

Der er næppe nogen byggesituation, hvor et Geberit AquaClean Tuma 
ikke kan installeres.

Det nye Geberit AquaClean Tuma er en kompakt og 
pladsbesparende løsning, der sikrer friskhed og 
komfort i ethvert hjem. Med sit attraktive design-
cover, som fås i forskellige farver og materialer, 
giver det selv små badeværelser forbedret æstetik 
og forvandler dem til en oase af velvære på ingen 
tid. Alle fordelene ved rengøring med vand kan 
derfor nydes uden at foretage nogen større struk-
turelle ændringer.

Gebert AquaClean Tuma fås som en komplet løsning med et 
perfekt matchende toilet med skjulte el- og vandforsyningstil-
slutninger. Som alternativ kan AquaClean Tuma også leveres 
som en sædeløsning, der leveres med den samme funktion, som 
en komplet løsning, og kan eftermonteres på forskellige 
toiletter, der allerede er installerede.

Sædeløsningen er enkel og ligetil at installere uden at kræve 
betydelige strukturelle ændringer, hvad der især gør den ideel 
ifm. lejeboliger. Den udvidede løsning er derfor den perfekte, 
fleksible mulighed for alle lejere, der ønsker at opgradere deres 
badeværelse og også nyde en følelse af friskhed.

↑ AquaClean Tuma udvidet 
WC-løsning i kombination med et 
standard toilet
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Geberit AquaClean Tuma 
Friskhed og komfort i  
alle hjem.

Ekstra komfortfunktioner

Toiletskål uden skyllerand, dynamisk skyllefunktion og 
effektiv rengøring
AquaClean Tuma er udstyret med en Rimfree® toiletskål uden 
skyllerand, og opfylder dermed de nyeste standarder inden for 
hygiejne og nem vedligeholdelse. Skylleteknologien omfatter en 
målrettet vandstyringsfunktion. Den sikrer et dynamisk og kom-
plet skyl af toiletskålen hver gang, selv ved korte skyl.

Toiletskålen uden skyllerand er desuden særdeles let at holde 
ren takket være de sømløse overgange og let tilgængelige over-
flader. Geberit AquaClean Tuma douchetoilettet opfylder der-
med alle moderne hygiejnekrav.

Både AquaClean Mera og AquaClean Tuma er udstyret med den 
patenterede WhirlSpray-doucheteknologi, hvilket giver en eks-
tra behagelig rengøringsfunktion i kombination med et nedsat 
vandforbrug. En mere effektiv renhed og en behagelig douche-
oplevelse med reduceret vandforbrug er de væsentligste for-
dele ved Geberit AquaClean Tuma.

Geberit AquaClean Tuma er en kompletløsning i bedste kvalitet, der er udstyret med en lang række 
imponerende funktioner. Tuma står dog på ingen måde tilbage for AquaClean Mera målt på komforten.

1 Fjernbetjening

2
WhirlSpray- 
doucheteknologi

3 Ladydouche

4
Lufttørrer  
med justerbar  
temperatur

5 Varme i toiletsædet

6 Lugtudsugning

7
Toiletskål uden
skyllekant

8 SoftClosing

Individuelt justerbar 
position for douchearm

Pulserende douchestråle

QuickRelease-funktion 
til toiletlåg

Afkalkningsfunktion

Energisparefunktion

Brugergenkendelse
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Geberit AquaClean Sela
Smart elegance.

Med modellen AquaClean Sela tilbyder 
Geberit et douchetoilet med grund-
læggende funktioner, der er meget 
nemt og intuitivt at betjene, kombine-
ret med designet fra et enkelt, traditi-
onelt toilet. Den patenterede Whirl-
Spray-doucheteknologi sikrer en 
særlig målrettet, grundig og behagelig 
rengøring. Strålens intensitet kan 
justeres individuelt i fem trin. Den 
intelligente douchefunktionsteknik 
samt el-og vandforsyningstilslutnin-
gerne er integreret i toiletskålen og 
ses derfor ikke.
Geberit AquaClean Sela fås både som en 
væghængt og gulvstående løsning, der passer 
til alle badeværelsekoncepter. Begge udgaver 
fås med fjernbetjening og et ergonomisk 
udformet toiletsæde.

↑ Væghængt

↑ Gulvstående 

WhirlSpray-doucheteknologi

Fem justerbare trykniveauer 

Praktisk og brugervenlig  
fjernbetjening

Individuelt justerbar  
position for douchearm 

Pulserende douchestråle

Soft close- og Soft open-funktion

QuickRelease-funktion  
til toiletlåg og -sæde

Brugergenkendelse

Energibesparende funktion

2322



       
      

  
 

 
  

 
   

   
  
  

 
  ←19,5 cm→

←→←→

↓ 0

5 cm5 cm

Geberit AquaClean 
vandtilslutning

Vandtilslutningen er 
skjult bag toiletskålen 
på Geberit AquaClean 
Mera og Sela

El-tilslutningen er 
skjult bag toiletskålen 
på Geberit AquaClean 
Mera og Sela

Geberit installationselement
Uanset om det er til et nybyggeri eller en 
komplet renovering, tilbyder de nye Geberit 
indbygnings cisterne en pålidelig løsning. Da 
alle de nødvendige forbindelser allerede er 
planlagt, kan alle AquaClean douchetoiletter 
installeres og tilsluttes strøm og vandforsy-
ning uden problemer.

Geberit tilbyder et enkelt konverteringssæt 
til indbygningscisterner uden de nødvendige 
forbindelser til el- og vandforsyningen. I 
dette tilfælde forbliver vandtilslutning, og 
muligvis også den elektriske forbindelse, 
synlig.

Geberit AquaClean designpanel
Som alternativ til reservedelssættet fås 
desuden et Geberit AquaClean designpa-
nel. Det gør det muligt at skjule vandtil-
slutningen, uden at det er nødvendigt at 
bore i den eksisterende flisebelægning. 
Det tynde panel limes på den plane 
overflade og kan fjernes igen når som 
helst uden at efterlade spor. Det er derfor 
en fremragende løsning for tilslutning af 
douchetoiletter på en pæn måde i 
lejeboliger.

Geberit Monolith WC-modul
Hvis der allerede findes en cisterne foran væggen, eller det bare ikke er muligt at skjule 
cisternen inde i væggen på grund af enten tid, budget eller bygningens grundkonstruk-
tion, tilbyder Geberit Monolith WC-modul et yderligere alternativ. Skjult bag en elegant 
glasoverflade befinder sig en ultratynd cisterne og al nødvendig sanitetsteknologi. 
Monolith er designet med henblik på hurtig og ukompliceret installering. Toilettet kan 
tilsluttes de eksisterende vandforsynings- og afløbsrør. Ideelt set har VVS-installatø-
ren allerede afsat plads til et strømudtag ved toilettet for etablering af den nødvendige 
tilslutning til lysnettet. Imidlertid kan toilettet også forbindes til strømforsyningen hvor 
som helst i badeværelset ved hjælp af en almindelig stikdåse og en kabelbakke. Dit 
badeværelse kan forvandles til en oase af velvære på ingen tid.

Enkelt og ligetil. 
Installationsløsninger til  
alle badeværelsestyper.

Geberit Monolith Plus er udstyret med 
ekstra komfortfunktioner, herunder et 
effektivt lugtudsugningssystem med et 
langtidsholdbart keramisk filter, individu-
elt programmerbart LED-orienteringslys 
og betjeningsknapper med soft touch. 
Denne model er særligt egnet som 
opgradering til gulvstående Geberit 
AquaClean Sela douchetoiletter. Hertil 
fås matchende Geberit Monolith hånd-
vask-moduler hvilket gør det muligt at 
skabe et moderne og harmonisk badevæ-
relse.

Geberit AquaClean Tuma kan installeres på stort set alle badeværelser uanset byggetype og konstrukti-
on. Forbindelser til el og vandforsyning er det eneste, der behøves.

← Geberit indbygningsci-
sterner er forberedt til  
nem installation af Geberit 
AquaClean.
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Bæredygtige innovationer. 
Der er mange gode grunde 
til at vælge Geberit 
AquaClean.

Geberit har regelmæssigt fået topkarakterer for bæredygtighed, hvilket viser, at der lægges stor vægt på 
miljøvenlig produktion og produkter. Alle produkterne kontrolleres inden for parametrene miljøvenlig-
hed, effektivt ressourcebrug og lang levetid. Dette sker som et naturligt led i udviklingsprocessen, 
ligesom produkterne løbende optimeres efterfølgende.

Grafen viser den miljømæssige påvirkning, der er 
beregnet ved hjælp af metoden IMPACT World+.

Geberit garanterer ligeledes, at alle reservedele kan fås i ti år 
fra købsdatoen.

Førende på det europæiske marked
Geberit er på nuværende tidspunkt den førende leverandør af 
douchetoiletter i Europa og har 40 års erfaring med udvikling 
og fremstilling af denne type sanitetsløsninger.

Geberit har egne forsknings- og udviklingsafdelinger i Schweiz, 
og produkterne fra Geberit AquaClean sælges aktuelt i 13 
europæiske lande.

Bæredygtige produkter. Til bæredygtigt byggeri.  
Når det gælder den miljømæssige påvirkning giver 
Geberits komplette douchetoiletløsninger fremra-
gende resultater i sammenligning med almindelige 
toiletter og brug af toiletpapir. Sammenlignet med 
papirforbruget er den ekstra mængde vand, som 
douchetoilettet bruger, kun en underordnet faktor, 
hvorimod produktionen af toiletpapir og den 
mængde elektricitet, der bruges ved opvarmning af 
vandet, spiller en større rolle. Med Geberit 
AquaClean produkterne kan brugerne spare mere 
energi ved hjælp af de individuelle justeringer af 
produktindstillingerne, hvorved den miljømæssige 
påvirkning reduceres yderligere. Samtlige 
AquaClean modeller bruger kun 0,5 watt i stand-
by-modus (energisparemodus). Alle Geberit 
AquaClean modeller leveres med energisparefunkti-
on og er i overensstemmelse med det europæiske 
Ecodesign-direktiv.

Geberit bruger kun materialer af høj kvalitet, f.eks. duroplast til 
toiletsæder samt ridsesikre og farveægte synlige komponenter. 
Geberit yder som standard slutkunderne to års garanti, der 
gælder fra installationen af produktet. I den periode udskiftes 
defekte komponenter uden beregning. 

Under forudsætning af at produktet er blevet installeret og 
registreret af en VVS-installatør, forlænger Geberit garantien 
med et år og erstatter defekte dele i tilfælde af materiale- eller 
produktionsfejl. Se www.geberit-aquaclean.dk for nyttige 
oplysninger om garantiregistrering.

↑ Den brusende Mera-flod i Schweiz er det perfekte billede på vand 
som en frisk og rensende kraft og er dermed et oplagt eponym for 
Geberit AquaClean Mera douchetoilettet.

Geberit AquaClean douchetoiletter 
sammenlignet med almindelige toiletter 
med toiletpapir og bidetfunktion

1 AquaClean Mera Toiletpapir
2 AquaClean Tuma Vand
3 AquaClean Sela Elektricitet
4 Toilet og bidet Toilet
5 Toilet med papir
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Maksimal kundetilfredshed. 
Geberit AquaClean giver  
tilfredse brugere.
Vi har over en million tilfredse kunder, der hver dag glæder sig over vores douchetoiletter. Denne positive 
trend agter vi at fortsætte. Vi arbejder utrætteligt på hele tiden at højne komfortniveuaet for vores 
kunder – og indsatsen betaler sig: 80% af vores kunder er fuldt ud tilfredse med Geberit AquaClean og 
ville ikke tøve med at anbefale vores produkter. Når først du har prøvet et af vores douchetoiletter, kan 
du ikke forestille dig at leve uden.  
Er du interesseret i at høre mere om vores produkter eller måske selv prøve et af vores douchetoiletter? 
På → www.geberit-aquaclean.dk under afsnittet “Oplev Geberit AquaClean” finder du alle nødvendige 
oplysninger.

"Vi havde egentlig aldrig overvejet at investere 
i et douchetoilet før, men nu har vi haft det i et 
par måneder og er meget begejstrede. Der har 
ikke været nogle problemer overhovedet! Hvis 
vi en dag beslutter os for at flytte, tager vi helt 
sikkert Aqua-Clean med os!"

"Fornemmelsen kan slet ikke sammenlignes 
– man føler sig så ren og frisk bagefter.  
Derudover er det langt mere behageligt at 
rense huden med vand end toiletpapir."

"Første gang vi prøvede douchetoilettet 
var på et hotel, og vi faldt for konceptet 
med det samme. Man føler sig så dejlig ren 
og frisk bagefter."

"Jeg skulle da lige vænne mig til tan-
ken, men de hygiejnemæssige fordele 
fik mig hurtigt overbevist. I dag kunne 
jeg ikke forestille mig at gå tilbage."
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Geberit AquaClean Mera 
                        Comfort                                                       Classic

Geberit AquaClean Tuma Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean 4000/ 
 Geberit AquaClean 4000 Set

WhirlSpray-doucheteknologi

Toiletskål uden skyllerand,  
men med TurboFlush-skylleteknologi

Rimfree® toiletskål uden skyllerand     
  

  
  

Fjernbetjening

Fjernbetjenings-app 
               

Programmerbare brugerprofiler 4 4 4

Orienteringslys

Antal justerbare trykniveauer 5 indstillinger 5 indstillinger 5 indstillinger 5 indstillinger 5 indstillinger

Individuelt justerbar position for douchearm

Justerbar douchetemperatur ON - OFF ON - OFF ON - OFF

Pulserende stråle (douchearm bevæges frem og tilbage)

Ladydouche

Varme i toiletsæde

Varmlufttørrer

Lugtudsugning

Berøringsfrit automatisk toiletlåg

Soft close

QuickRelease-funktion       
(kun toiletlåg)

Brugergenkendelse

Afkalkningsfunktion

Energisparefunktion

Varenummer Blankforkromet: 146.211.21.1
Alpin-hvid: 146.211.11.1

Blankforkromet: 146.201.11.1
Alpin-hvid: 146.201.21.1

Sæde: 146.291.xx.1
Kompletløsning: 146.277.xx.1

Gulvmonteret: 146.172.11.1
Væghængt: 146.142.11.1

Sæde: 146.130.11.2
Sæde og WC-skål: 146.135.11.1

Bredde x højde x dybde (i cm) 39,5 x 35,0 x 59,0 39,5 x 35,0 x 59,0 Sæde: 36,0 x 10,6 x 52,3
Kompletløsning: 36,0 x 39,0 x 55,3

Gulvmonteret: 38,5 x 51,0 x 58,5 
Væghængt: 38,5 x 38,0 x 57,8

Sæde: 40,0 x 15,5 x 50,5
Sæde og WC-skål: 40,0 x 43,5 x 52,0

Kan kombineres med designpanel    
(kun kompletløsning)

Kan kombineres med Geberit Monolith

Alle AquaClean modeller:
Nominel spænding/frekvens: 230 V / 50-60 Hz, standardvandtemperatur: 37°C, energisparemodus: < 0,5 W  
 
Du finder en komplet, detaljeret oversigt over alle funktioner på hjemmesiden → www.geberit-aquaclean.dk

  Oversigt over modellerne

Mulige nuancer: Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Tuma Geberit Monolith Geberit AquaClean designpanel

  Alpin-hvid   Alpin-hvid   Glas, hvidt   Hvid

  Blankforkromet   Glas, hvidt   Glas, sort   Glas, hvidt

  Glas, sort   Glas, okker   Glas, sort

  Børstet rustfrit stål   Glas, sandfarvet

  Glas, mintfarvet 

GulvmonteretBlankforkromet

VæghængtAlpin-hvid

Sæde
Sæde

Kompletløsning Sæde og WC-skål
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Geberit A/S
Lægårdsvej 26
8520 Lystrup

T 86 74 10 86
F 86 74 10 98
aquaclean.dk@geberit.com

→  www.geberit-aquaclean.dk
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