GEBERIT AQUACLEAN. DE DOUCHE-WC.

EEN SENSATIE VAN
WELZIJN EN FRISHEID

HET FRISSE
GEVOEL
Water is een integraal onderdeel van onze dagelijkse lichaamshygiëne. Het reinigt, verfrist en zorgt voor een verkwikkend gevoel van
welzijn. Daarom zijn steeds meer mensen enthousiast over de natuurlijke en zachte reiniging met water. Per slot van rekening stralen
mensen die zich fris en schoon voelen zekerheid uit, en dus zelfvertrouwen.
Geberit AquaClean biedt u deze 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.
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"Ik wil dit frisse gevoel
nooit meer missen."

WAAROM EEN GEBERIT AQUACLEAN?

VOOR UW
WELZIJN
U wast uw handen of uw gezicht toch ook met water? Zich wassen
met water of een douche nemen is een vanzelfsprekend onderdeel
van het dagelijkse leven. En laten we eerlijk zijn, voelt u zich echt
proper na het gebuik van toiletpapier?
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.

EEN SCHONE ZAAK
Moderne douche-wc’s zijn op het
eerste gezicht nauwelijks te herkennen.
De douchearm zit goed beschermd in het
keramiek. De douchekop wordt voor en
na gebruik automatisch met zuiver water
gespoeld, waardoor het altijd proper blijft.

HET DOUCHEN STARTEN
Met één druk op de knop komt de
verborgen douchearm tevoorschijn.
Een paar seconden later wordt
u gereinigd met een waterstraal op
lichaamstemperatuur.

DE DOUCHESTRAAL REGELEN
De intensiteit van de waterstraal wordt
geregeld volgens uw persoonlijke
voorkeur. Uiteraard kan het douchen
te allen tijde worden gestopt.

www.geberit-aquaclean.be/douchefunctie
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FRIS EN PROPER
MET EEN DRUK
OP DE TOETS
LADYDOUCHE
De afzonderlijke ladydouche zorgt voor een
zachte douchestraal. Zijn douchekop zit in de
douchearm geïntegreerd, waardoor hij
hygiënisch beschermd blijft.

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 onafhankeljk
van de douchearm uit en past zich automatisch aan de laatste positie van de douchearm aan om zo een optimaal droogresultaat te verzekeren.

VOLLEDIG GEBRUIKERSGERICHT
Dankzij de naderingssensor worden functies
zoals warmwaterproductie, verwarming van
de wc-zitting of oriëntatielicht automatisch
gestart.

PERSOONLIJKE
WELZIJNSPROGRAMMA’S
De afstandsbediening biedt intuïtieve
bediening. Alle invoer kan met één hand
worden uitgevoerd. Het klikken op een
toets is voldoende om de persoonlijke
instellingen op te roepen.

REINHEID VERZEKERD
Licht achter-en-vooruit bewegen van
de douchestraal zorgt voor een gevoel
van uitzonderlijke reinheid. De positie van
de douchearm en de intensiteit van de
waterstraal zijn individueel in te stellen.

www.geberit-aquaclean.be/comfortfuncties
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ZONDER AANRAKEN
Dankzij de naderingssensor wordt het
wc-deksel automatisch geopend en gesloten.

ERGONOMISCHE ZITTING
De ergonomisch geoptimaliseerde wc-zitting
van hoogwaardige duroplast is uitgerust met
een geïntegreerde verwarming van de
wc-zitting.

WHIRLSPRAY
De gepatenteerde Whirlspray douche-technologie maakt een uiterst
gerichte en grondige reiniging mogelijk
met een pulserende straal.

ORIËNTATIEVERLICHTING
OOK 'S NACHTS
Geactiveerd door de naderingssensor
zorgt een discreet LED-licht in zeven
lichtkleuren en vijf helderheidsniveaus
's nachts voor fysieke oriëntatie.
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EENVOUDIG
HYGIËNISCH PROPER
Bij de ontwikkeling van de AquaClean douche-wc's accepteert Geberit geen compromissen wat hygiëne en frisheid betreft. De praktisch
volledig zelfreinigende AquaClean douche-wc's
vallen op door de hoogwaardige materialen.
Dankzij de geïntegreerde technologie zijn ontoegankelijke zones sterk verminderd en verborgen
plaatsen waar zich vuil kan verzamelen zijn vermeden. Een speciale oppervlaktebescherming
voorkomt de opbouw van bacteriën en ziekteverwekkers. Om de kalkvorming te voorkomen
heeft Geberit een automatisch ontkalkingsprogramma ontwikkeld om de prestatie van de
douchewc op lange termijn te verzekeren. Het
ontkalkingsprogramma zorgt ervoor dat alle
componenten, die in aanraking komen met water, ontkalkt worden. De douche-wc geeft zelf
aan wanneer er ontkalkt moet worden. U hoeft
zich dus geen zorgen te maken over de hygiëne
van de douchewc, dit is namelijk vanzelfsprekend.

www.geberit-aquaclean.be/hygiëne

KERAMISCHE WC-POT ZONDER SPOELRAND MET TURBOFLUSH-SPOELTECHNIEK
De TurboFlush-spoeltechniek zorgt voor een
opvallende spoelprestatie die uniek is in de
wereld. Deze technologie is niet alleen doeltreffender dan gewoon doorspoelen, maar ook merkbaar
stiller en voordeliger. Bovendien betekent deze
grondige spoeling ook dat er veel minder hoeft te
worden schoongemaakt met agressieve schoonmaakmiddelen.

EENVOUDIGE DEMONTAGE
VAN ZITTING EN DEKSEL
De QuickRelease functie maakt het mogelijk
om de wc-zitting en deksel in een enkele beweging
te verwijderen. Dit houdt in dat er zich ook op de
bevestigingen geen afzettingen kunnen vormen.

ONTKALKEN
Een speciaal ontwikkeld ontkalkingsprogramma
maakt alle componenten schoon die met water in
aanraking komen. Een tijdige melding wanneer het
ontkalken vereist is, wordt op de afstandsbediening of op het bedieningspaneel weergegeven.

GEEN OPPERVLAK IS GEVOELIG
VOOR VERVUILING
De douchearm en douchekop van de AquaClean
douche-wc's worden automatisch schoongemaakt. Omdat zij voor en na elk gebruik met zuiver
water worden gespoeld, blijven zij altijd smetteloos
proper.

RIMFREE® KERAMISCHE WC-POT
De Rimfree®-uitvoering staat ook voor perfecte
hygiëne. Dankzij de geoptimaliseerde watergeleiding wordt het gehele binnenoppervlak van het
sanitair toestel gespoeld en omdat het zonder
spoelrand is, zijn er geen verdoken plaatsen waar
zich afzettingen kunnen opbouwen.
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ONTMOET
DE ONTWERPER
De Geberit AquaClean douche-wc's vallen op door hun uitvoering en
vele intelligende comfortfuncties. Op het eerste gezicht is hiervan
niets te zien omdat de innovatieve, revolutionaire technologie verborgen
is achter het prachtig vorgegeven sanitairkeramiek.

"AquaClean douche-wc's staan voor
perfecte voordelen, duurzaamheid, maximale kwaliteit,
innovatie en geavanceerde technologie."

De harmonieuze interactie van technologie en uitvoering is het resultaat
van een nauwe samenwerking tussen Geberit en de industriële ontwerper
Christoph Behling. De technologie is compact in elkaar gezet waardoor
de AquaClean Mera en de AquaClean Tuma een slanke, eenvoudige en
elegante uitstraling hebben. Alle elektrische- en wateraansluitingen zijn
verborgen in het keramiek. Bovendien zorgt het eenvoudig bereik van de
technische onderdelen ervoor dat montage en onderhoud makkelijk uitgevoerd kan worden.

OVER DE ONTWERPER
In de jaren negentig studeerde Christoph Behling
Industrieel Design aan de Academie van Kunst in
Stuttgart en liep stage bij Richard Sapper. In 2004
heeft hij de Christoph Behling Design Studio
opgericht. Behling werkt met tal van internationale
bedrijven, waaronder de exclusieve horlogeproducent
TAG Heuer, waar hij de hoofdontwerper is.
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“De uitdaging voor mij als ontwerper is om
de AquaClean douche-wc’s niet op technische
apparaten te laten lijken, maar ze door hun
uitvoering harmonisch in de badkamer te laten
passen."

Om het interview met Christoph Behling te zien:
www.geberit-aquaclean.be/interview/nl

HOOG VEILIGHEIDSNIVEAU VOOR HET DRINKWATER
Geberit AquaClean douche-wc's voldoen aan alle relevante bepa
lingen en drinkwaternormen, waaronder de SVGW-richtlijn W3/E1
(EN 1717). Dankzij een geïntegreerde, terugstroom-beveiligde
wateraansluiting voldoet Geberit aan deze norm en zorgt ervoor
dat de douche-wc's onder geen enkele situatie contaminatie van
het drinkwaternet kunnen veroorzaken. Bovendien hoeven er geen
extra sanitaire toestellen worden geïnstalleerd.
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"AquaClean Mera is een technisch meesterwerk,
en voor mij is het de beste wc ter wereld. We hebben
het kleinste mogelijke volume ontworpen en met een
afdekking van chroom losgekoppeld van de muur.
Ik wilde dat AquaClean Mera lijkt te "zweven" in de
ruimte en als lichtgewicht wordt ervaren."

Nadat hij in 2015 reeds de luxueuze douche-wc AquaClean Mera voor Geberit
ontwierp, heeft Christoph Behling nu ook de meest recente douche-wc vorm
gegeven. Over dat laatste ontwerp zegt de designer het volgende:
« De AquaClean Tuma is licht en eenvoudig, met een elegante toets ».

GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT EN CLASSIC
WHIRLSPRAY-DOUCHE
TECHNOLOGIE

GEUREXTRACTIE

KERAMISCHE WC-POT
ZONDER SPOELRAND MET
TURBOFLUSH-SPOELTECHNIEK

QUICKRELEASE FUNCTIE VOOR
WC-DEKSEL EN WC-ZITTING

AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKERSDETECTIE

INDIVIDUEEL REGELBARE
POSITIE VAN DE DOUCHEARM

ONTKALKINGSFUNCTIE

TEMPERATUUR DOUCHEWATER
INSTELBARE TEMPERATUUR

ENERGIESPAARMODUS

OSCILLERENDE DOUCHEARM

APARTE LADYDOUCHE

DROGEN MET WARME LUCHT

WHIRLSPRAY-DOUCHETECHNOLOGIE
De gepatenteerde WhirlSpray-douchetechnologie 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.
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GEBERIT AQUACLEAN MERA

UITZONDERLIJK
BRILJANT
De Geberit AquaClean Mera staat voor tijdloze elegantie.
Deze compacte douche-wc integreert zich nadrukkelijk
maar bijzonder harmonieus in elke badkamer en kenmerkt
zich door kwalitatief hoogwaardige materialen, vloeiende
lijnen en naadloze overgangen. Alle elektrische- en
wateraansluitingen zijn het keramiek geïntegreerd en de
bevestigingen van de hang-wc zitten verborgen achter
de designafdekking.

EXTRA COMFORTFUNCTIES GEBERIT
AQUACLEAN MERA COMFORT

VERWARMING
VAN DE WC-ZITTING
TOUCH-FREE AUTOMATISCH
MECHANISME VOOR HET
WC-DEKSEL
ORIËNTATIELICHT

TURBOFLUSH-SPOELTECHNIEK
De innovatieve TurboFlush-spoeltechniek,
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. Daarvoor zorgen een enkele zijdelingse instroomopening en een optimale geleiding van het spoelwater. 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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AFSTANDSBEDIENING / MUURBEDIENINGSPANEEL
Voor de bediening van de douche-wc biedt Geberit naast de
afstandsbediening ook een wandbedieningspaneel aan. Beide
producten geven de beschikbare functies overzichtelijk weer.
Alles kan zonder moeite worden ingevoerd en persoonlijke instellingen, zoals de intensiteit van de douchestraal en de positie
van de douchearm, kunnen met een enkele druk op de knop
worden opgeroepen. De elegante afstandsbediening beschikt
over een overzichtelijk display en ligt comfortabel in de hand.
Het wandbedieningspaneel is draadloos en kan om het even
waar op de muur worden geplaatst. Het is beschikbaar in wit
en zwart.

GEBERIT AQUACLEAN APP – ALLES COMFORTABEL
OP DE SMARTPHONE INGESTELD
Met de nieuwe app van Geberit beschikt u over nog een
eenvoudige en duidelijke manier om de AquaClean Mera
te bedienen. De app kan gebruikt worden als afstands
bediening en geeft toegang tot andere instellingen. Zo kunt
u bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen met u meenemen
en ze gebruiken op andere AquaClean Mera wc's.
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VERKRIJGBAAR GRATIS
IN DE

1 GEUREXTRACTIE
	Onaangename geuren worden onmiddellijk geabsorbeerd
in de keramische wc-pot door de automatisch startende,
geluidsarme geurextractie en vervolgens geëlimineerd via
een keramische honingraatfilter.

2

D ROGING
De droogarm past zich automatisch aan de laatste positie
van de douchearm aan om zo een optimaal droogresultaat
te verzekeren.

1

2

3

4

3	VERWARMING VAN DE WC-ZITTING
	De ergonomisch geoptimaliseerde wc-zitting van hoogwaardige duraplast is uitgerust met een geïntegreerd
verwarmingselement. Dankzij de naderingssensor wordt
de wc-bril alleen verwarmd zodra u in de buurt komt.

4	ORIËNTATIELICHT
	Een discreet lampje trekt de aandacht en dient 's nachts
ter oriëntatie. Geactiveerd door de naderingssensor
brandt het in een van de zeven selecteerbare kleurtinten
en vijf helderheidsniveaus.
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1

1 AQUACLEAN TUMA COMFORT
IS BESCHIKBAAR IN VIER DESIGNPLATEN:

AquaClean Tuma
zitting in combinatie
met een standaard
wc-pot

alpien wit

zwart glas

wit glas

geborsteld rvs

GEBERIT AQUACLEAN TUMA WC ZITTING
AquaClean Tuma is verkrijgbaar als een complete wc met perfect
passende keramische wc-pot en verdoken aansluitingen voor elektriciteit en water. Als alternatief hiervoor zijn als zitting niet alleen
de uitvoering Comfort maar ook de uitvoering Classic beschikbaar,
die uitgerust zijn met dezelfde functies als de complete wc.
De wc-zitting is eenvoudig en snel te installeren, zonder dat breekwerk nodig is. Deze oplossing is ideaal voor huurwoningen. Deze
optie biedt daarom de ideale flexibele oplossing voor huurders die
hun badkamer willen vernieuwen en ook van een fris gevoel willen
genieten.
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GEBERIT AQUACLEAN TUMA

VERRASSEND
VEELZIJDIG
Geberit AquaClean Tuma brengt frisheid en comfort in elke woning.
Geberit AquaClean Tuma is verkrijgbaar in de uitvoering Comfort en
nu ook in de uitvoering Classic.
De uitrusting van de AquaClean Tuma Classic biedt de basisfuncties
van een douche-wc, inclusief WhirlSpray-douchetechnologie en
een Rimfree® keramische wc-pot. De uitvoering Comfort biedt extra
comfortfuncties, die de reiniging met water tot een ervaring van
welzijn maken.

UITRUSTING AQUACLEAN TUMA COMFORT EN CLASSIC:
WHIRLSPRAY-DOUCHE
TECHNOLOGIE
INDIVIDUEEL REGELBARE
POSITIE VAN DE DOUCHEARM

RIMFREE® KERAMISCHE
WC-POT
INSTELBARE
WATERTEMPERATUUR

(alleen via app met Classic)

(alleen via app met
Comfort en Classic)

OSCILLERENDE DOUCHEARM

ONTKALKINGSFUNCTIE

WC-DEKSEL
MET SOFTCLOSING

QUICKRELEASE FUNCTIE
(alleen deksel)

ENERGIESPAARMODUS

EXTRA COMFORTFUNCTIES VAN AQUACLEAN TUMA COMFORT:
AFSTANDSBEDIENING

APARTE LADYDOUCHE

VERWARMING
VAN DE WC-ZITTING

DROGEN MET WARME LUCHT

GEUREXTRACTIE

GEBRUIKERSDETECTIE
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WHIRLSPRAY-DOUCHETECHNOLOGIE
AquaClean Tuma zorgt voor een reiniging die bijzonder
comfortabel is en tegelijkertijd water bespaart. Dit dankzij de
gepatenteerde WhirlSpray-douchetechnologie met een pulserende douchestraal, die door dynamische luchttoevoeging
verfijnd wordt. Een verbeterde reinigingsintensiteit en een
aangename douche-ervaring zijn gegarandeerd.

RIMFREE® KERAMISCHE WC-POT
Met zijn keramische Rimfree® wc-pot zonder spoelrand komt
de Geberit AquaClean Tuma tegemoet aan de nieuwste normen
op het gebied van hygiëne en reinigingsgemak. De spoeltechnologie met spoelgeleiding zorgt ervoor dat de wc volledig schoon
wordt gemaakt, zelfs bij een onvolledige spoeling.

VERKRIJGBAAR
GRATIS IN DE

GEBERIT AQUACLEAN APP
Met de Geberit AquaClean app kan de AquaClean Tuma douche-wc nu comfortabel via de smartphone worden bediend.
De smartphone wordt een afstandsbediening waarmee u
persoonlijke instellingen kunt opslaan zoals de douchestraal,
temperatuur enz.
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AFSTANDSBEDIENING / MUURBEDIENINGSPANEEL
Naast de afstandsbediening biedt Geberit ook een draadloos
en dus vrij te plaatsen muurbedieningspaneel waarmee u de
AquaClean Tuma Comfort mee kan bedienen. Beide producten
geven de beschikbare functies overzichtelijk weer. Alles kan
zonder moeite worden ingevoerd.
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KERAMIEKCALCULATOR VOOR ZITTINGEN
Geberit AquaClean zittingen passen op het grootste deel
van de in de handel verkrijgbare, ronde keramische
wc-potten. Gebruik de nieuwe keramiekcalculator om
snel en gemakkelijk uit te vinden welke AquaClean zitting
op de gewenste keramische wc-pot past.

• Zie de lijst met passende modellen
• Print het passende sjabloon om de
compatibiliteit op je wc-pot te testen
• Voer de afmetingen van uw wc-pot in en
controleer tegelijkertijd de compatibiliteit
met de douche-wc-bril.

www.geberit-aquaclean.be/calculator
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GEBERIT AQUACLEAN SELA

BIJZONDER SLIM
WHIRLSPRAY-DOUCHE
TECHNOLOGIE

VIJF REGELBARE DOUCHE
STRAALINTENSITEITEN

AFSTANDSBEDIENING

INDIVIDUEEL REGELBARE
POSITIE VAN DE DOUCHEARM

OSCILLERENDE DOUCHEARM

WC-DEKSEL
MET SOFTCLOSING
QUICKRELEASE FUNCTIE
VOOR WC-DEKSEL EN
WC-ZITTING

GEBRUIKERSDETECTIE

ENERGIESPAARMODUS
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Met AquaClean Sela biedt Geberit een douche-wc
met uitzonderlijk eenvoudige en intuïtief bedien
bare functies in combinatie met de uitvoering van
een heel gewone, eenvoudige wc. De gepatenteerde WhirlSpray-douchetechnologie zorgt voor een
uiterst gerichte, grondige en heilzame reiniging. De
intensiteit kan in vijf niveaus worden ingesteld. De
intelligente technologie voor de douchefunctie en
alle aansluitingen voor de stroomvoorziening en
watertoevoer zijn in de wc-pot geïntegreerd, en
daardoor niet zichtbaar.

↑
Om aan elke badkamersituatie te kunnen
voldoen, is de Geberit AquaClean Sela
verkrijgbaar als hangmodel of als staand
model.
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OPPERSTE TEVREDENHEID BIJ DE GEBRUIKERS

GEBERIT AQUACLEAN
BRENGT GELUK
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. »

“Na een keer worden al mijn
twijfels weggespoeld”

EENVOUDIG EN SNEL
NAAR DE WELLNESSRUIMTE
EEN NIEUW DESIGN VOOR UW BADKAMER
MET GEBERIT MONOLITH
Als er reeds een opbouwreservoir voor de wand staat of indien er geen tijd, budget of ruimte is om het spoelreservoir in te bouwen, dan biedt de Geberit Monolith
sanitairmodule een alternatief. Een ultra-slank spoelreservoir met de benodigde
sanitaire technologie blijft dan verborgen achter een elegant glasoppervlak. De
Monolith is ontworpen voor een snelle en moeiteloze plaatsing. Deze kan op bestaande watertoevoer- en afvoerleidingen worden aangesloten. In het ideale geval
heeft de installateur al een stopcontact bij de wc aangebracht voor de benodige
netaansluiting. De wc kan echter ook op een andere plaats in de badkamer op de
stroomvoorziening worden aangesloten met een conventionele contactdoos en
een kabelkanaal. Uw badkamer kan in korte tijd worden veranderd in een oase van
wellness.

VOOR
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NA

VOOR:

NA:

Conventionele wc, hangmodel,

Frisse uitstraling, dankzij Geberit AquaClean Sela,

in een huurdersbadkamer

hangmodel met designplaat

FLEXIBELE OPLOSSING
OOK VOOR HUURDERS
GEBERIT AQUACLEAN DESIGNPLAAT
Als u een huurder bent en geen structurele verandering in uw badkamer wenst
aan te brengen, dan is de voorzetplaat van Geberit AquaClean de oplossing
voor uw situatie. Hiermee kunt u verbinding maken met de watertoevoer zonder
de tegels te beschadigen. Het slanke paneel hecht op het gladde oppervlak
van de tegels en kan worden verwijderd op elk moment zonder een spoor achter
te laten.
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"Klant is koning.
Ik installeer
zijn troon."

EENVOUDIG
EN PROBLEEMLOOS
OPLOSSINGEN VOOR ELKE SANITAIRE RUIMTE
Een Geberit AquaClean douche-wc kan in zo goed als elke
sanitaire ruimte worden geïnstalleerd. Alles wat nodig is, is een
elektrische aansluiting en een wateraansluiting.

Voorbeeld van een installatie van
het Geberit Duofix installatie-element
voor wc met Geberit Sigma40 met
geurextractie of touch-free met
Geberit Sigma80 en Sigma10
bedieningsplaat.

GEBERIT INSTALLATIE-ELEMENT
VOOR WC
Voor nieuwbouw of een complete renovatie bieden de nieuwe wc-installatie-elementen met inbouwreservoir van Geberit
een betrouwbare oplossing. Omdat de
vereiste aansluitingen in dat geval ingepland kunnen worden, zijn alle AquaClean
douche-wc's probleemloos te monteren
en aan te sluiten op de stroomvoorziening en de watertoevoer.

Elektrische aansluiting
verborgen achter de
wc-pot voor Geberit
AquaClean douche-wc's

Elektrische aansluiting
via stopcontact voor
Geberit AquaClean
douche-wc's

Geberit AquaClean
wateraansluiting

Wateraansluiting
verborgen achter de
wc-pot voor Geberit
AquaClean douche-wc's

←→←→
5 cm

←

19,5 cm

5 cm

→←

30 cm

→
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EEN DUURZAAM
KWALITEITSPRODUCT
Vanaf het moment van de montage biedt Geberit standaard een garantie van twee jaar voor eindgebruikers en neemt de verantwoordelijkheid
in deze periode voor de gratis vervanging van defecte onderdelen.
Als het product geïnstalleerd en geregistreerd is door een professionele vakman, dan zal Geberit de garantieperiode met een jaar verlengen
en vervangt de defecte onderdelen bij materiaal- of productiefouten.
Informeer uw klanten van dit bijkomende voordeel of voer de registratie
voor uw klanten direct uit op het moment van de plaatsing.
Om meer te weten over deze extra garantie, ga dan naar
www.geberit-aquaclean.be

Nog eenvoudiger, verleng
de garantieperiode met een
jaar met de nieuwe Geberit
AquaClean app. Naast de
eenvoudige bediening van
de AquaClean-douche-wc's,
kan ook een eenvoudige
registratie van de inrichting
via een smartphone worden
uitgevoerd.
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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-bymodus (energiespaarmodus) verbruiken alle
AquaClean-modellen maximaal 0,5 watt aan energie. Alle Geberit
AquaClean modellen worden geleverd met energiespaarmodus
en voldoen aan de Europese ecodesign richtlijn.

GEBERIT AQUACLEAN DOUCHE-WC'S
VERGELEKEN MET KLASSIEKE WC’S
MET TOILETPAPIER EN BIDET
90
80
70
60
50
40
30
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0

1

2

3

1 AquaClean Mera

Toiletpapier

2 AquaClean Tuma

Water

3 AquaClean Sela

Elektriciteit

4 Wc en bidet

WC

4

5

5 Wc met papier

De grafiek toont de milieueffecten volgens de IMPACT World+ methode.
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MODELOVERZICHT

alpien wit

hangmodel
staand model

glansverchroomd
AQUACLEAN MERA

AQUACLEAN SELA

COMFORT

CLASSIC

4 gebruikers

4 gebruikers

5 niveaus

5 niveaus

WhirlSpray-douchetechnologie
Keramische wc-pot zonder spoelrand
met TurboFlush
Rimfree® keramische wc-pot
Afstandsbediening
Afstandsbediening app
Programmeerbare gebruikersprofielen
Oriënteringslicht
Regelbare douchestraalintensiteit

5 niveaus

Individueel regelbare positie
van de douchearm
Regelbare temperatuur van het douchewater

AAN - UIT

Oscillerende douchearm
Ladydouche
Verwarming van de wc-zitting
Drogen met warme lucht
Geurextractie
Touch-free automatisch openen en
sluiten van het wc-deksel
SoftClosing

QuickRelease functie (afneembare zitting)
**

Gebruikersdetectie
Ontkalkingsfunctie
Energiespaarmodus

Artikelnummer

Breedte x hoogte x diepte (in cm)

glansverchroomd: 146.210.21.1
alpien wit: 146.210.11.1

glansverchroomd: 146.200.21.1
alpien wit: 146.200.11.1

staand model: 146.170.11.1
hangmodel: 146.146.11.1

39,5 x 35,0 x 59,0

39,5 x 35,0 x 59,0

staand model: 38,5 x 51,0 x 58,5
hangmodel: 38,5 x 38,0 x 57,8

Combineerbaar met designplaat

Combineerbaar met Geberit Monolith
* Beschikbaar vanaf 1 april 2018

** De gebruikersdetectie verwijst alleen naar de warmwaterproductie.

Zitting
Complete wc

Complete wc
NIEUW

AQUACLEAN TUMA
COMFORT

MODELKLEUREN:

Zitting

CLASSIC*

AQUACLEAN
4000/4000 SET

AQUACLEAN MERA
COMFORT EN CLASSIC
alpien wit
glansverchroomd

AQUACLEAN TUMA
COMFORT
alpien wit
wit glas
zwart glas
4 gebruikers

5 niveaus

1 gebruiker
(alleen via app)

5 niveaus

geborsteld rvs

5 niveaus

GEBERIT MONOLITH
wit glas

(alleen via app)
AAN - UIT
(alleen via app)

zwart glas

(alleen via app)
umbra glas
zand glas

GEBERIT DESIGNPLAAT
wit
wit glas
zwart glas

(alleen deksel)

(alleen deksel)
**

Zitting: 146.275.xx.1
Complete wc: 146.290.xx.1

Zitting: 146.075.11.1
Complete wc: 146.090.11.1

Zitting: 146.130.11.1
Zitting en keramische wc-pot:
146.135.11.1

Zitting: 36,0 x 10,6 x 52,3
Complete wc: 36,0 x 39,0 x 55,3

Zitting: 36,0 x 10,6 x 52,3
Complete wc: 36,0 x 39,0 x 55,3

Zitting: 40,0 x 15,5 x 50,5
Zitting en keramische wc-pot:
40,0 x 43,5 x 53,0

(alleen complete wc)

(alleen complete wc)

HET VOLGENDE
GELDT VOOR
ALLE MODELLEN:
Nominale spanning/frequentie:
230 V / 50-60 Hz., vooraf ingestelde
watertemperatuur van 37 °C,
energiespaarmodus < 0,5 W
De gedetailleerde lijst met alle
functies vindt u op internet onder
www.geberit-aquaclean.be

Geberit nv
Beaulieustraat 6
BE-1830 Machelen

T + 32 2 252 01 11
aquaclean.be@geberit.com

999.885.00.0

www.geberit-aquaclean.be

