Geberit AquaClean
De wc waarmee u met water wordt gereinigd.

Nieuw
welzijn.

Natuurlijke
frisheid.
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Ontdek het Geberit AquaClean gevoel.
Water is een integraal onderdeel van onze
dagelijkse lichaamshygiëne. Het reinigt,
verfrist en zorgt voor een verkwikkend
gevoel van welzijn. In veel culturen is het
al lange tijd heel normaal om zich na
gebruik van de wc met water te reinigen.
Ook bij ons maken steeds meer mensen
de overstap naar een natuurlijke en zachte reiniging met water. Geberit AquaClean
biedt u deze nieuwe vorm van welzijn
via een druk op de toets. Ontdek de wc
waarmee u met water wordt gereinigd
en geniet van een gevoel van volmaakte
frisheid en hygiëne de hele dag door.

3

Geberit AquaClean Mera 12
Hygiëne via een druk
op de toets 8

De nieuwe Geberit AquaClean Mera – een meesterwerk van
functie en design, klaar om ontdekt te worden.
Geberit heeft zich de afgelopen 35 jaar gewijd aan het perfectioneren van de douchefunctie en de douchestraal, het hart van
iedere douche-wc.

Altijd een perfecte match 20
Geberit AquaClean Sela 16

Of u nu een gloednieuwe badkamer inricht of een oude
renoveert, Geberit AquaClean douche-wc’s laten zich met alle
Geberit wc- en spoelsystemen combineren.

Inhoud

Nieuw
↑ Geberit AquaClean Mera tilt het comfort en gemak van een
douche-wc naar een geheel nieuw niveau. In combinatie met
geavanceerde technologie en stijlvol design wordt reinigen
met water de normaalste zaak van de wereld.
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Geberit AquaClean Sela, ontworpen door designer en
architect Matteo Thun, past door zijn design in nagenoeg
iedere badkameromgeving.
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Waarom een
douche-wc kiezen?
Omdat… alleen water
perfect reinigt.
U wast uw handen of uw gezicht toch ook
met water? Net zoals u uw auto niet met
een droog, of zelfs vochtig, doekje zou
schoonwrijven. Zich wassen met water of
een douche nemen is een vanzelfsprekend
onderdeel van het dagelijks leven. En laten
we eerlijk zijn, voelt u zich echt proper na
het gebruik van toiletpapier?
Het idee om de gevoelige, intieme delen
van het lichaam met water te reinigen
is niets nieuws, in tal van landen vindt u
dikwijls een bidet of een waterslang
naast de wc.
De douche-wc’s van Geberit combineren
de functionaliteit van een wc en een bidet
op slimme wijze, door u de mogelijkheid
te bieden om na het toiletgebruik comfortabel te blijven zitten en via een druk op de
toets te genieten van een gevoel van
volmaakte frisheid en hygiëne. Daar komt
nog bij dat de AquaClean douche-wc’s van
Geberit dankzij hun perfecte combinatie
van technologie en design niet meer ruimte
in beslag nemen dan klassieke wc’s.
Wilt u nog meer weten over de voordelen
van reinigen met water, ontdek dan meer
over dit fascinerende onderwerp op:
→ www.geberit-aquaclean.be/aquatimes/nl
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Hygiëne via een druk
op de toets.
Beleef dat frisse douchegevoel
telkens opnieuw.
Geberit AquaClean douche-wc’s reinigen u zachtjes met water – veel hygiënischer dan bij gebruik van wc-papier en sneller dan met een bidet. Geberit
AquaClean wc’s zorgen voor een heerlijk fris gevoel na elk gebruik.
Hygiënisch en verzorgd
Op het eerste gezicht zien moderne
douche-wc’s er net zo uit als elke
andere klassieke wc. Dat komt omdat
de douchearm onzichtbaar in een
goed beschermde positie is weggeborgen wanneer deze niet wordt
gebruikt. De douchekop wordt vóór en
na ieder gebruik automatisch met
zuiver water gespoeld, zodat deze
altijd schoon is.

Starten van de douchefunctie
De douchefunctie wordt via een druk
op de toets geactiveerd. Alleen op dat
moment schuift de douchearm schuin
vanuit de rustpositie naar buiten,
zodat de douchekop niet vuil kan
worden. Enkele seconden later ervaart
u de aangename sensatie van een
heerlijke waterstraal op lichaamstemperatuur.

Afstellen van de douchestraal
Als u vindt dat de douchestraal te zwak
of te krachtig is, kunt u de intensiteit van
de straal op uw persoonlijke voorkeur
afstemmen. U kunt de douchefunctie
vanzelfsprekend op elk gewenst moment
uitschakelen, maar wat belet u om de
volledige 20 seconden van deze sensatie
te genieten? Per slot van rekening
verbruikt de douchefunctie
veel minder water dan u denkt.
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Geberit heeft zich de afgelopen 35 jaar continu gewijd aan het perfectioneren van de douchefunctie en de douchestraal – het hart van iedere
douche-wc. Daarnaast hebben wij veel tijd, moeite en expertise gestoken in het ontwikkelen van de innovatieve technologie en de diverse
comfortfuncties van onze douche-wc’s. AquaClean biedt u voor elk
model een zeer geavanceerd design, in combinatie met een superieur
comfort en gebruiksgemak.
Absolute hygiëne
De douchestraal beweegt soepel naar achteren en naar voren en verschaft u een
uitzonderlijk hygiënisch en heerlijk proper gevoel. De positie van de douchearm en de
intensiteit van de douchestraal zijn individueel instelbaar.
Echte intieme hygiëne
Veel vrouwen weten de voordelen van een zachte ladydouche naar waarde te schatten.
Geen wonder, want er is geen betere manier om de intieme delen van het lichaam
te reinigen dan met zuiver water.
Geen onaangename geurtjes
De geurextractie doet precies wat de naam belooft: deze rekent af met onaangename
geurtjes. De functie start automatisch zodra u op de douche-wc plaatsneemt.
Zachte droging
Profiteer van de zachte luchtstroom afkomstig van de geïntegreerde droging met warme
lucht.
Hoogste cijfers voor een ergonomische wc-bril
De ergonomisch geoptimaliseerde wc-bril, gemaakt van kwalitatief hoogwaardig duroplast, is voorzien van een geïntegreerde verwarming. Deze wordt geactiveerd door
de naderingssensor en brengt de wc-bril bijzonder snel op temperatuur.
Zonder rand en vrijwel geluidloos
De door Geberit ontwikkelde TurboFlush spoeltechnologie maakt het mogelijk om het wc
extreem grondig en toch vrijwel geluidloos te spoelen, dankzij de unieke inwendige
geometrie van de wc-pot zonder spoelrand.
Oriënteringslicht voor ‘s nachts
Een discreet LED lampje zorgt voor oriëntering gedurende de nacht en wordt geactiveerd
door de naderingssensor. Er kan uit zeven verschillende kleuren en vijf lichtintensiteiten
worden gekozen.
Perfect afgestemd op de gebruiker
Dankzij de naderingssensor worden functies zoals het warmwatersysteem, de verwarming
van de wc-bril of het oriënteringslicht automatisch ingeschakeld, zodra u de wc nadert.
Uw persoonlijke wellness-programma
Intuïtieve bediening is een van de criteria waaraan bij het ontwerpen van de afstandsbediening moest worden voldaan. Alle commando’s kunnen met slechts één hand worden
gegeven, u hoeft alleen maar even op een toets te drukken om uw persoonlijke instellingen
op te roepen.
Zonder aanraking
Dankzij de naderingssensor opent en sluit het wc-deksel automatisch, u hoeft daarvoor
dus niet uw handen te gebruiken.
Praktisch en gemakkelijk in het onderhoud
Van een gemakkelijk demonteerbare wc-zitting tot en met het automatische ontkalkingsprogramma zijn Geberit douche-wc’s speciaal ontworpen om met een minimum aan
inspanning te worden gereinigd en onderhouden, voor een lange levensduur.
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Design
en
comfort.

De nieuwe Geberit AquaClean
Mera, nauwelijks te kloppen qua
comfort en geavanceerdheid, is
een toonbeeld van elegantie en
gewichtloos design. Jarenlange
ervaring, uitgebreide technische
expertise en diepgaande kennis
van de behoeften van onze klanten zijn in de ontwikkeling van
deze oplossing allemaal meegenomen.
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→ Geberit AquaClean Mera
Een meesterwerk
van functie en design.
De nieuwe Geberit AquaClean
Mera is het summum van tijdloze
elegantie. Deze nieuwe douche-wc, gebaseerd op een
ontwerp van de Londense designer Christoph Behling, integreert
zich nadrukkelijk maar bijzonder
harmonieus in elke badkameromgeving. Geberit AquaClean Mera
kenmerkt zich door kwalitatief
hoogwaardige materialen,
vloeiende lijnen en naadloze
overgangen.
Deze douche-wc geeft op het eerste zicht
weinig geheimen prijs: alle elektrische en
wateraansluitingen zijn in de behuizing
weggewerkt. Het glansverchroomde
oppervlak van de designafwerking lijkt te
zweven, een indruk die wordt versterkt
door het optische spel van de reflecties.
Het wc-deksel opent automatisch,
zodra u de wc nadert. U hoeft daarvoor uw
handen dus niet te gebruiken. Tevens
aanwezig is een innovatief hybride
warmwatersysteem, bestaande uit een
doorstromer en een warmwaterreservoir.
Deze zorgen voor een snelle toevoer
van voldoende water op lichaamstemperatuur.
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WhirlSpray douchetechnologie
De gepatenteerde WhirlSpray douchetechnologie, hier voor de eerste keer gebruikt,
wordt gekenmerkt door twee wateropeningen in de douchearm en garandeert
een uiterst gerichte en grondige reiniging.
Dit wordt mogelijk gemaakt door een
pulserende douchestraal met dynamische
luchttoevoeging. De voordelen zijn
indrukwekkend: een perfecte hygiëne
en een aangename douche-ervaring
met een verlaagd waterverbruik.

TurboFlush spoeltechnologie
De innovatieve TurboFlush spoeltechnologie, gecombineerd met de door Geberit
ontwikkelde geoptimaliseerde hydraulische vormgeving van de keramische pot,
maakt het mogelijk om de wc zeer grondig
en stil te spoelen. Hiervoor zijn een
zijdelingse instroomopening en optimale
geleiding van het spoelwater nodig. De
keramische pot van hoge kwaliteit is
afgewerkt met een speciale oppervlaktecoating ter preventie van vuilaanslag.
Onbereikbare zones zijn er nauwelijks
terwijl randen en hoeken volledig
overbodig gemaakt zijn.
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→ Geberit AquaClean Mera
Een meesterwerk
van functie en design.
Afstandsbediening
De afstandsbediening beschikt over een overzichtelijke
display en ligt comfortabel in de hand. De bediening kan met
één hand gebeuren en om uw persoonlijke watertemperatuur,
straalintensiteit en positie van de douchearm in te stellen,
is slechts een druk op de toets nodig. Aanpassingen aan
de detectie-afstand van de naderingssensor en andere
profielinstellingen kunt u doen via het menu op de display aan
de achterkant van de afstandsbediening.
Ladydouche
De afzonderlijke ladydouche zorgt voor een zachte
douchestraal. Zijn douchekop zit in de douchearm
geïntegreerd, waardoor hij hygiënisch beschermd blijft.

↑ De nieuwe Geberit AquaClean Mera douche-wc is leverbaar met een alpien witte of glansverchroomde designafwerking en biedt een grote verscheidenheid aan comfortfuncties.

WhirlSpray douchetechnologie met
vijf regelbare douchestraalintensiteiten

Droging

Wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush
spoeltechnologie

Geurextractie

Afstandsbediening

Automatisch openen en sluiten
van het wc-deksel

Oriënteringslicht in diverse kleuren
Individueel regelbare positie
van de douchearm

Afneembare wc-zitting

Instelbare temperatuur van het
douchewater

Gebruikersdetectie

Oscillerende douchearm

Ontkalkingsfunctie

Geurextractie
Automatisch geactiveerde, geluidloze geurextractie
elimineert onaangename geurtjes meteen op de plaats waar
ze ontstaan: in de wc-pot. De lucht in de keramische pot
wordt gezuiverd door een honingraatfilter met een lange
levensduur.

Droging
De arm van de droging schuift onafhankelijk van de
douchearm uit en past zich automatisch aan de laatste positie
van de douchearm aan om zo een optimaal droogresultaat
te verzekeren. De droogfunctie houdt rekening met de
veranderende gevoeligheid van de huid door de temperatuur
van de luchtstroom geleidelijk aan te verminderen.

Verwarming van de wc-bril
De ergonomisch geoptimaliseerde wc-bril, gemaakt
van kwalitatief hoogwaardig duroplast, is voorzien van een
geïntegreerde verwarming. Dankzij de naderingssensor
wordt de wc-bril alleen verwarmd zodra u in de buurt komt.

Zachte, hygiënische ladydouche
Energiespaarmodus
Verwarming van de wc-bril

Nieuw
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Oriënteringslicht
Dit discrete lampje trekt de aandacht – en dient ter oriëntatie
gedurende de nacht. De sfeervolle LED verlichting, die
wordt geactiveerd door de naderingssensor, schijnt in
één van zeven individueel instelbare kleuren en in vijf lichtintensiteiten.
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→ Geberit AquaClean Sela
Hygiëne in een nieuwe
dimensie.

Hang-wc

Geberit AquaClean Sela, ontworpen
door designer en architect Matteo
Thun, past door zijn design in
nagenoeg iedere badkameromgeving. Dit douche-wc reinigt u met
een zachte waterstraal op lichaamstemperatuur. De intensiteit van de
straal kan op één van vijf standen
worden ingesteld, terwijl de oscillerende douchearm voor een bijzonder weldadige reiniging zorgt. De
intelligente technologie van de
douchefunctie en de elektrische en
wateraansluitingen zijn in de wc-pot
geïntegreerd, en daardoor niet
zichtbaar.
Geberit AquaClean Sela is leverbaar als
hang-wc of staande wc en zo toegesneden
op elk badkamerconcept. Beide uitvoeringen
hebben een afstandsbediening en een
indrukwekkend ergonomische en zeer
comfortabele wc-zitting.

Staande wc

Vijf regelbare douchestraalintensiteiten
Afstandsbediening
Individueel regelbare positie
van de douchearm
Oscillerende douchearm
Soft-close functie en dekselrem
Afneembare wc-zitting
Gebruikersdetectie
Energiespaarmodus
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Geberit AquaClean
wc-zittingen
Ideaal voor modernisering.
→ Geberit AquaClean 4000 set
Hygiëne voor elke thuis.
Vijf regelbare
douchestraalintensiteiten

Gebruikersdetectie
Energiespaarmodus

Soft-close functie

→ Geberit AquaClean 5000 set
Verfrissende extra’s in compacte vorm.
Zeven regelbare
douchestraalintensiteiten

Soft-close functie
Gebruikersdetectie

Oscillerende douchearm
Energiespaarmodus
Geurextractie
De gemakkelijkste weg naar
een nieuw gevoel van frisheid

→ Geberit AquaClean 5000plus set
De veelzijdige luxeoplossing.
Zeven regelbare
douchestraalintensiteiten
Afstandsbediening
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Ladydouche
Droging met warme lucht
met regelbare temperatuur

Individueel regelbare positie
van de douchearm

Geurextractie

Instelbare temperatuur
van het douchewater

Soft-close functie

Oscillerende douchearm

Gebruikersdetectie

Massagestraal

Energiespaarmodus

Ook al denkt u er nog niet aan om uw
gehele wc te vervangen, u kunt uzelf toch
wel al trakteren op het comfort van een
douche-wc. Geberit biedt een perfecte
oplossing om uw bestaande wc in slechts
een paar stappen in een modernere
wc om te toveren. De praktische Geberit
AquaClean wc-zittingen laten zich
snel en gemakkelijk op nagenoeg iedere
standaard wc-pot installeren. Alleen de
wc-zitting wordt vervangen; de wc-pot
blijft op zijn plaats.
Net als bij alle AquaClean modellen
van Geberit geldt ook hier dat u voor het
upgraden van uw wc kunt kiezen uit een
breed assortiment aan wc-zittingen, van
eenvoudig tot en met multifunctioneel. Of
wilt u een stap verder gaan bij het
verbeteren van het comfort van uw wc?
Geberit biedt ook alle wc-zittingen in
combinatie met stijlvolle, bijpassende
wc-pot aan.
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Altijd een perfecte match.
Oplossingen voor elke
sanitaire ruimte.
Een maximum aan comfort integreren in uw badkamer hoeft niet al te veel te kosten. Of u nu een
gloednieuwe badkamer inricht of een oude renoveert, Geberit AquaClean douche-wc’s laten zich met
alle Geberit wc- en spoelsystemen combineren.

Een nieuwe aanpak van het badkamerdesign:
Een snelle oplossing om aansluitingen te verbergen:
→ de Geberit AquaClean designplaat
→ de Geberit Monolith sanitaire module
Soms is het niet mogelijk om het spoelreservoir achter de wand
De Geberit AquaClean designplaat maakt het mogelijk om de
weg te werken – vanwege tijdsgebrek, het budget of de basiswateraansluiting van een Geberit AquaClean douche-wc te
structuur van uw woning. In die gevallen biedt de sanitaire
installeren zonder in het bestaande tegelwerk te hoeven boren.
module voor wc van Geberit een aantrekkelijk en slim alternatief.
Het slanke paneel wordt op de gladde betegeling geplaatst en
De voorzijde van deze module, meervoudig bekroond vanwege
kan te allen tijde worden verwijderd zonder ook maar enig spoor
het design, is gemaakt van wit, zwart of umbra veiligheidsglas.
achter te laten. De designplaat is leverbaar in een waterbestenDaarachter verborgen bevindt zich een ultra-slank spoelreserdige, gelamineerde kunststof in de kleur alpien wit of in zwart
voir met de benodigde sanitaire technologie.
en wit glas.
De modules laten zich snel en met minimale verstoring van de
bestaande situatie installeren, waarbij de aanwezige toevoeren afvoerleidingen kunnen worden gebruikt.

Geberit AquaClean
wateraansluiting

←19,5 cm→

Wateraansluiting
verborgen achter
de wc-pot voor
Geberit AquaClean
Mera en Sela

↑ De installatie-elementen van Geberit met inbouwspoelreservoir bieden een beproefde oplossing voor nieuwe badkamers.
Voorzie een aansluiting op stadswater en een elektrische
aansluiting en alle AquaClean modellen kunnen probleemloos
geïnstalleerd worden, eventueel ook in een latere fase.
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↑ De Geberit Monolith Plus biedt extra
comfortfuncties, waaronder effectieve
geurextractie in combinatie met een
duurzame, keramische honingraatfilter,
een individueel programmeerbaar
oriënteringslicht en soft-touch
bedieningstoetsen. Dit model is bij
uitstek geschikt als upgrade voor
een staande Geberit AquaClean Sela
douche-wc. Met de bijpassende
Monolith sanitaire module van Geberit
voor wastafel of bidet laten badkamers
zich compleet, modern en harmonieus
inrichten.

Elektrische
aansluiting verborgen
achter de wc-pot voor
Geberit AquaClean
Mera en Sela

↑
33 cm
↓
↓0
←→←→
5 cm 5 cm

↑ Gemakkelijk integreerbaar
met een installatie-element
voor wc.

→ In combinatie met een AquaClean
wc-zitting vormt de designplaat ook
een perfecte en flexibele oplossing voor
huurwoningen: zodra u verhuist, kan
het, zonder enig spoor achter te laten,
verwijderd en in de nieuwe woning
opnieuw geïnstalleerd worden.
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Kwaliteitsproducten
voor het leven.
Nog meer redenen om voor
Geberit AquaClean te kiezen.
Duurzame producten. Voor duurzame gebouwen.
Bekeken in termen van ecologische voetafdruk
leveren de douche-wc’s van Geberit uitstekende
prestaties en zijn deze vergelijkbaar met klassieke
wc’s zonder douchefunctie. In vergelijking met het
verbruik van toiletpapier vormt het extra waterverbruik van een douche-wc slechts een te verwaarlozen
factor. De productie van toiletpapier en het energieverbruik tijdens de verwarming van het water
daarentegen spelen een significantere rol. Geberit
AquaClean producten bieden de gebruiker de
mogelijkheid, meer energie te besparen door de
producten individueel in te stellen en zo de belasting
van het milieu nog verder te reduceren.
In de stand-by modus (energiespaarmodus) verbruiken alle Geberit AquaClean modellen niet meer dan
één watt aan energie – of zelfs 0.5 watt in het geval
van de Geberit AquaClean Mera.
Alle Geberit AquaClean modellen worden geleverd
met energiespaarmodus en voldoen aan de Europese
ecodesign richtlijn.

Geberit AquaClean Mera en Sela in
vergelijking met klassieke wc’s met
toiletpapier en bidets
90
80

Geberit is geregeld bekroond geweest vanwege de
duurzaamheid van zijn producten. Dat bewijst hoe
veel belang wij hechten aan milieuvriendelijke
productie en producten. Alle producten worden
gedurende hun ontwikkelingsfase qua milieuvriendelijkheid, efficiënt gebruik van hulpbronnen
en duurzaamheid voortdurend verder geoptimaliseerd – maar ook daarna, tijdens hun gehele levensduur.
Het waarborgen van de kwaliteit en de veiligheid van de
AquaClean modellen heeft bij Geberit de hoogste prioriteit.
Dat verklaart waarom de douche-wc’s allemaal voldoen aan
de relevante Europese voorschriften, waaronder de drinkwaternormen NBN EN 1717 en NBN EN 13077 en de Belgaqua keuring.
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Installatie van aanvullende apparatuur is niet nodig. Geberit
gebruikt uitsluitend kwalitatief hoogwaardige materialen, zoals
duroplast voor de wc-zitting en ASA voor krasvrije en lichtechte
zichtbare componenten.
Geberit biedt zijn eindklanten standaard een garantie van twee
jaar, ingaand op de datum waarop het product is geïnstalleerd.
Gedurende deze periode worden alle defecte onderdelen
gratis vervangen. Op voorwaarde dat het product door een
erkende installateur is geïnstalleerd en geregistreerd, verlengt
Geberit de garantie met nog eens een jaar en vervangt het
defecte onderdelen in geval van materiaal- of fabricagefouten.
Nuttige informatie over garantieregistratie vindt u op
www.geberit-aquaclean.be
Geberit biedt tevens gegarandeerde levering van reserveonderdelen voor alle componenten voor de duur van minimaal tien jaar.

Europees marktleider
Geberit is momenteel Europa’s grootste leverancier van
douche-wc’s en beschikt over meer dan 35 jaar ervaring op het
gebied van ontwikkeling en productie van sanitaire oplossingen.
Het bedrijf heeft eigen onderzoeks- en ontwikkelingsinrichtingen in Zwitserland, Duitsland en Zweden en brengt zijn producten in 13 Europese landen op de markt.
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Het diagram toont de met behulp van de
IMPACT World+ methode geschatte milieubelasting.
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Wij maken u gelukkig.
Opperste tevredenheid bij
de gebruikers.
Wij hebben met onze douche-wc’s een glimlach op het gezicht van een miljoen gebruikers getoverd en zijn
vast van plan daar mee door te gaan. Elke dag ontwerpen en ontwikkelen wij producten met daarbij een
belangrijk doel voor ogen: uw comfort – en onze inspanningen worden beloond. Meer dan 80 % van onze
klanten beveelt Geberit AquaClean ook aan anderen aan.
Wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek, een AquaClean gratis bij u thuis testen of de
dichtstbijzijnde dealer opzoeken? Surf dan naar www.geberit-aquaclean.be voor meer informatie.
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Kim, 34 jaar, uit Werchter

Wim, 28 jaar, uit Mechelen

« Je beseft pas dat een
douche-wc veel hygiënischer is dan een
klassieke wc eens je
ze getest hebt. »

« Als je er over nadenkt,
is het eigenlijk heel
logisch dat we ons na
een wc-bezoek reinigen
met water. »

Alexis, 41 jaar, uit Overijse

Linda, 55 jaar, uit Zaventem

« De eerste keer was
verrassend maar ik
was meteen overtuigd
van de hygiëne factor.
En nu kan ik niet meer
zonder! »

« De waterstraal voelt
aangenaam aan en is
niet te overtreffen door
wc-papier. »

25
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Wc-zittingen

Alpien wit

Glansverchroomd

Geberit AquaClean Mera

Hang-wc

Staande wc

Geberit AquaClean Sela

Geberit AquaClean 5000plus /
Geberit AquaClean 5000plus set

Geberit AquaClean 5000 /
Geberit AquaClean 5000 set

Geberit AquaClean 4000 /
Geberit AquaClean 4000 set

5 instellingen

7 instellingen

7 instellingen

5 instellingen

WhirlSpray douchetechnologie
Wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush
spoeltechnologie
Afstandsbediening
Programmeerbare gebruikersprofielen

4 gebruikers

Oriënteringslicht
Regelbare douchestraalintensiteiten

5 instellingen

Individueel regelbare positie van de douchearm
Regelbare temperatuur van het douchewater
Oscillerende douchearm
(douchearm beweegt naar voren en naar achteren)
Ladydouche
Massagestraal

Geïntegreerd in de WhirlSpray
douchetechnologie

Verwarming van de wc-bril
Droging met warme lucht met regelbare
temperatuur
Geurextractie
Automatisch openen en sluiten van het wc-deksel
Soft-close
Afneembare zitting
Gebruikersdetectie
Ontkalkingsfunctie
Energiespaarmodus
Artikelnummer

Glansverchroomd: 146.210.21.1
Alpien wit: 146.210.11.1

Staande wc: 146.170.11.1
Hang-wc: 146.140.11.1

Wc-zitting: 146.110.11.1
Wc-zitting en wc-pot: 146.119.11.1

Wc-zitting: 146.120.11.1
Wc-zitting en wc-pot: 146.126.11.1

Wc-zitting: 146.130.11.1
Wc-zitting en wc-pot: 146.135.11.1

Breedte x hoogte x diepte (in cm)

39,5 x 35,0 x 59,0

Staande wc: 38.5 x 51.0 x 58.5
Hang-wc: 38.5 x 38.0 x 57.8

Wc-zitting: 48.5 x 18.5 x 51.0
Wc-zitting en wc-pot: 48.5 x 46.5 x 55.0

Wc-zitting: 48.5 x 18.5 x 51.0
Wc-zitting en wc-pot: 48.5 x 46.5 x 55.0

Wc-zitting: 40.0 x 15.5 x 50.5
Wc-zitting en wc-pot: 40.0 x 43.5 x 52.0

Combineerbaar met designplaat
Combineerbaar met Geberit Monolith

Modelkleuren:
Alle AquaClean modellen:
nominale spanning / frequentie: 230 V / 50–60 HZ, max. doucheduur: 20 seconden (AquaClean Mera: 30–50 seconden),
standaard watertemperatuur: 37°C, energiespaarmodus: < 1 W (AquaClean Mera: < 0.5 W)				
			
U vindt een complete gedetaileerde lijst van alle functies online op → www.geberit-aquaclean.be
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Geberit AquaClean Mera

Geberit Monolith

Geberit AquaClean
designplaat

Alpien wit

Glas, wit

Wit

Glansverchroomd

Glas, zwart

Glas, wit

Glas, umbra

Glas, zwart
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Geberit nv
Beaulieustraat 6
BE-1830 Machelen
Tel. : +32 2 252 01 11
aquaclean.be@geberit.com
→ www.geberit-aquaclean.be

999.885.00.0 © Geberit
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