
I FEEL AQUA 
I FEEL CLEAN

GEBERIT AQUACLEAN. DÉ DOUCHEWC.



HET FRISSE  
GEVOEL
Water is essentieel voor de dagelijkse lichaamsverzorging. Het  

zorgt voor een aangenaam zachte, optimale reiniging. Steeds meer 

mensen kiezen daarom voor de natuurlijke wc-hygiëne met water in 

plaats van papier.

De Geberit AquaClean douchewc zorgt voor optimale hygiëne en 

geeft met één druk op de knop de hele dag door een gevoel van 

 frisheid.
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HYGIËNE, ZONDER ZORGEN

Compromisloze frisheid. 

GEBERIT AQUACLEAN TUMA

Frisheid en gemak voor elk huis. 

GEBERIT AQUACLEAN SELA

Intelligente elegantie. 

GEMAKKELIJK EN SNEL NAAR

EEN WELLNESSRUIMTE

Oplossingen voor elke badkamer. 

VOOR UW WELZIJN

Waarom een douchewc van Geberit kiezen?

GEBERIT AQUACLEAN MERA

Perfectie in functie en uitvoering. 

ONTMOET DE ONTWERPER

Interview met Christoph Behling. 

EEN DUURZAAM KWALITEITSPRODUCT

Garantie en vele extra's.

INHOUDSOPGAVE
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EEN SCHONE ZAAK
Moderne douchewc's zijn op het eerste 
gezicht nauwelijks te herkennen. De  
douchearm is verborgen in het keramiek. 
Voor en na gebruik wordt de douchekop 
met water gespoeld, zodat hij altijd 
schoon is.

HET DOUCHEN STARTEN
Met één druk op de knop komt de 
 verborgen douchearm tevoorschijn en 
reinigt uw onderlichaam met een aan
genaam warme douchestraal.

REGELEN VAN DE DOUCHESTRAAL
De intensiteit van de waterstraal past u 
eenvoudig aan naar uw persoonlijke voor
keur. Uiteraard kan de douchefunctie ten 
allen tijde worden uitgeschakeld.

Maakt u uw auto of de vaat schoon met papier? Uw antwoord is 

waarschijnlijk 'nee'. Zonder water wordt het namelijk nooit echt 

schoon. Geberit streeft ernaar dat persoonlijke wc-hygiëne de 

nieuwe norm wordt, net als dagelijks douchen. Met de AquaClean 

douchewc heeft u, met één druk op de knop, een fris gevoel alsof 

u net gedoucht hebt.

Daarom zijn steeds meer mensen, die hun welzijn waarderen en 

hun uiterlijk koesteren, enthousiast geworden over de zachte  

en natuurlijke reiniging van de AquaClean douchewc. Dankzij de 

perfecte interactie van design en technologie, hebben Geberit 

AquaClean douchewc's niet meer ruimte nodig dan conventionele 

wc's.

"Ik wil dit frisse gevoel 
nooit meer missen."

www.geberit-aquaclean.nl/douchefunctie

VOOR UW 
WELZIJN

WAAROM EEN GEBERIT AQUACLEAN?
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FRIS EN SCHOON 
MET EEN DRUK  
OP DE KNOP

ZONDER AANRAKEN
Dankzij de naderingssensor wordt de  
wcdeksel automatisch geopend.

ORIËNTATIELICHT
De discrete LEDverlichting voor 
oriëntatie wordt geactiveerd door de 
naderingssensor. Er kan gekozen worden 
uit zeven verschillende kleuren en vijf 
helderheidsniveaus.

ZACHTE LICHAAMSVERZORGING
Met een extra douchestraal zorgt de zachte 
ladydouche voor intieme hygiëne met zuiver 
water. De ladydouche is in de douchearm 
geïntegreerd en zo hygiënisch beschermd 
wanneer hij niet wordt gebruikt. 

GEEN ONAANGENAME GEUREN
De geurzuivering verwijdert alle onaangena
me geurtjes nog voordat ze zich in de ruimte 
kunnen verspreiden. Het systeem start 
automatisch wanneer u gaat zitten.

ZACHT DROGEN
Voor een zachte, comfortabele droging biedt 
de warmeluchtföhn de perfecte oplossing 
met vijf individueel instelbare temperatuur
niveaus.

GEBRUIKERSHERKENNING
Dankzij de naderingssensor worden functies 
zoals de verwarmde wczitting en oriëntatie
licht automatisch gestart.

PERSOONLIJKE  
WELZIJNSPROGRAMMA’S
In een handomdraai kunnen alle functies van 
de douchewc worden geactiveerd. De 
afstandsbediening is overzichtelijk en alle 
toetsen kunnen eenvoudig met één hand 
worden bediend. Een druk op de knop is 
voldoende om de persoonlijke instellingen  
op te roepen.

PERFECT SCHOON
Door de oscillerende functie beweegt de 
douchearm zachtjes heen en weer en levert 
zo een optimale reiniging.

VERWARMDE WC-ZITTING
De ergonomisch wczitting van hoogwaardig 
duroplast is uitgerust met een geïntegreerde 
verwarming.

WHIRLSPRAY
De WhirlSpray douchestraal roteert en  
is verrijkt met duizenden luchtbellen  
in het water. Deze bellen garanderen een 
optimale reiniging, die bovendien 
vederzacht is.

www.geberit-aquaclean.nl/comfortfuncties
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Bij de ontwikkeling van de AquaClean douche-

wc's accepteert Geberit geen compromissen 

wat hygiëne en reinheid betreft. De praktisch 

volledig zelfreinigende AquaClean douchewc’s 

vallen op door de hoogwaardige materialen. 

Dankzij de geïntegreerde technologie zijn on-

toegankelijke zones sterk verminderd en zijn 

verborgen plaatsen waar zich vuil kan verzame-

len vermeden. Het speciale KeraTect® glazuur 

is krasbestendig en voorkomt de opbouw van 

 bacteriën en ziekteverwekkers. Om  kalkvorming 

te voor komen heeft Geberit een auto matisch 

ontkalkingsprogramma ontwikkeld om de pres-

tatie van de douchewc op lange  termijn te 

ver  zekeren. Het ontkalkingsprogramma zorgt 

ervoor dat alle onderdelen, 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 

vanzelf sprekend.

EENVOUDIG 
HYGIËNISCH SCHOON

WANDCLOSET ZONDER SPOELRAND,  
MET TURBOFLUSH SPOELTECHNOLOGIE
De unieke spoelprestatie van de TurboFlush 
spoeltechnologie is niet alleen hygiënischer dan 
gewoon doorspoelen, maar ook merkbaar stiller. 
Dankzij de innovatieve techno logie is het closet 
eenvoudig schoon te maken.

WC-ZITTING EN DEKSEL EENVOUDIG  
TE VERWIJDEREN
Door de QuickRelease-functie kunnen de 
wc-zitting en de deksel moeiteloos worden 
verwijderd voor een eenvoudige reiniging. 

ONTKALKEN
Een speciaal ontwikkeld ontkalkingsprogramma 
verwijdert kalkafzetting van plekken die in 
aanraking komen met water. Het ontkalken 
verloopt hierbij net zo simpel als bij een koffie
machine. Op de afstandsbediening, het be-
dieningspaneel aan de zijkant en de AquaClean 
app wordt aangegeven wanneer ontkalken  
nodig is.

GEEN VERVUILDE OPPERVLAKKEN
De douchearm wordt automatisch voor en na 
gebruik schoongespoeld met water. Zo is hij altijd 
schoon wanneer u de douchefunctie activeert.

RIMFREE®
Het Rimfree® wandcloset zonder spoelrand  
heeft geen verborgen plekken waar vuil en 
bacteriën zich kunnen ophopen. Hierdoor is het 
closet eenvoudig en snel schoon te maken.

www.geberit-aquaclean.nl/hygiëne
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De Geberit AquaClean douchwc's vallen op door hun uitvoering en vele  

intelligente comfortfuncties. Op het eerste gezicht is hiervan niets  

te zien omdat de innovatieve, revolutionaire technologie verborgen is  

achter het prachtig vormgegeven sanitairkeramiek.

ONTMOET 
DE ONTWERPER

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.

Ga om het volledige interview met Christoph Behling te lezen naar: 
www.geberit-aquaclean.nl/interview

HOOG VEILIGHEIDSNIVEAU VOOR HET DRINKWATER
Geberit AquaClean douchewc's voldoen aan alle relevante bepa
lingen en drinkwaternormen, waaronder de SVGWrichtlijn W3/E1 
(EN 1717) en KIWA. Dankzij een geïntegreerde, terugstroombe
veiligde wateraansluiting voldoet Geberit aan deze norm en zorgt  
ervoor dat de douchewc's in geen enkele situatie besmetting van 
het drinkwaternet kunnen veroorzaken. De installatie van extra  
apparatuur is niet nodig.

"AquaClean douchewc's staan voor 
comfortabel gebruik, duurzaamheid, maximale kwali-

teit, innovatie en geavanceerde technologie."

"De AquaClean Mera is een technisch meesterwerk,  
en voor mij is het de beste douchewc ter wereld. We 
hebben het kleinst mogelijke volume ontworpen en 
door een afdekking van chroom losgekoppeld van de 
muur. Ik wilde dat de AquaClean Mera lijkt te "zweven"  
in de ruimte en als lichtgewicht wordt ervaren."

"De uitdaging voor mij als ontwerper 
is om de AquaClean douchewc’s  

niet op technische apparaten te laten  
lijken, maar ze door het design  

harmonisch in elke badkamer  
te laten passen."

De harmonieuze interactie van technologie en design 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 AquaClean Tuma een slanke, eenvoudige en elegante 

uitstraling hebben. Alle elektrische- en wateraansluitingen zijn verborgen 

in het keramiek. Bovendien zorgt het eenvoudige bereik van de tech nische 

onderdelen ervoor dat montage en onderhoud makkelijk uitgevoerd 

 kunnen worden.
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Een douchewc die er niet alleen geweldig  uitziet, 

maar ook veel te bieden heeft? Dat is de  Geberit  

 AquaClean Mera! Dit topmodel wordt geken-

merkt door zijn unieke design en excellente 

comfortfuncties. De AquaClean Mera verbindt 

de tijdloze  elegantie van het zwevende design 

met hoogwaardig materiaal. Tegelijkertijd biedt 

de luxueuze  douchewc pure verwennerij met 

vele comfortfuncties, zoals de unieke WhirlSpray 

 douchetechnologie.

BUITENGEWOON 
BRILJANT

GEBERIT AQUACLEAN MERA

www.geberit-aquaclean.nl/mera
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 GRATIS VER
KRIJGBAAR 

3 GEURZUIVERING
 Wie wil er nu onaangename geurtjes in de badkamer? Met de 
automatische, geluidsarme geurzuivering worden ongewenste 
geurtjes direct uit de toiletpot verwijderd en vervolgens via een 
honingraatfilter geëlimineerd. 

4  WARMELUCHTFÖHN
 Droog wcpapier voelt niet zo prettig aan. De warmeluchtföhn 
biedt hiervoor de perfecte oplossing: met een uiterst zachte 
droging. De föhn past zich automatisch aan de laatste  positie 
van de douchearm voor een optimaal droogresultaat. De tem
peratuur kan op vijf niveaus worden ingesteld.

5  VERWARMDE WC-ZITTING
 Net zoals een verwarmde autostoel in de winter, is ook de 
 verwarmde wczitting van de douchewc geen overbodige luxe. 
De verwarmde zitting geeft een behaaglijk gevoel en helpt te 
ontspannen. De individueel instelbare verwarmingsfunctie start 
automatisch wanneer u de wc nadert.

6  ORIËNTATIELICHT
 Het discrete oriëntatielicht brandt helder genoeg om 's nachts 
de weg te tonen en zorgt ervoor dat u het felle badkamerlicht 
niet aan hoeft te doen. Geactiveerd door de naderingssensor 
brandt het in één van de zeven selecteerbare kleurtinten en vijf 
helderheidsniveaus.

1 WHIRLSPRAY DOUCHTECHNOLOGIE 
 De gepatenteerde WhirlSpray douchetechnologie zorgt voor 
een aangename douchestraal. De technologie bestaat uit een 
roterende douchestraal die door dynamische toevoeging van 
lucht verfijnd wordt. Hierdoor is een gerichtere en optimale 
 reiniging mogelijk met minder waterverbruik. Voor een fris 
 gevoel, de hele dag lang.

2 TURBOFLUSH SPOELTECHNOLOGIE
De TurboFlush technologie zorgt voor een unieke en opvallende 
spoelprestatie. De techniek is effectiever en aanzienlijk stiller 
dan conventionele spoelingen.

1

2

3

4

5

6

AFSTANDSBEDIENING/WANDBEDIENINGSPANEEL
 Alle functies van de douchewc eenvoudig geactiveerd: de afstandsbediening en het draad
loze, vrij te plaatsen wandbedieningspaneel geven de beschikbare functies overzichtelijk 
weer. Dankzij de intuïtieve bediening kunnen de functies met één hand worden bediend. Op 
de elegante afstandsbediening kunnen vier gebruikersprofielen worden opgeslagen. Het 
wandbedieningspaneel is verkrijgbaar in wit en zwart.
←

AQUACLEAN APP
 De functies van de douchewc kunnen ook met de Geberit AquaClean app worden 
 bestuurd. Maak van uw smartphone een afstandbediening waarmee alle persoonlijke 
 instellingen, zoals de sterkte en positie van de douchestraal en de watertemperatuur, 
 kunnen worden opgeslagen. Bovendien biedt de app ook extra functies, zoals een on
derhoudsinstructie en softwareupdates.
←
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↑ DESIGNAFDEKKING
De AquaClean Mera Classic en Comfort zijn 
 leverbaar met een witte of chromen designafdekking.

VERWARMDE WC-ZITTING

AUTOMATISCHE BEDIENING VAN 
DE WC-DEKSEL

ORIËNTATIELICHT

EXTRA COMFORTFUNCTIES VAN DE GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT

GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT EN CLASSIC

WHIRLSPRAY 
 DOUCHTECHNOLOGIE

WANDCLOSET ZONDER 
 SPOELRAND MET TURBOFLUSH 
SPOELTECHNOLOGIE

AFSTANDSBEDIENING
BEDIENING VIA GEBERIT 
 AQUACLEAN APP

INDIVIDUEEL INSTELBARE STAND 
VAN DE DOUCHEARM

INSTELBARE  
WATERTEMPERATUUR

OSCILLERENDE DOUCHE LADYDOUCHE

WARMELUCHTFÖHN GEURZUIVERING

QUICKRELEASE FUNCTIE VOOR 
WC-DEKSEL EN WC-ZITTING

GEBRUIKERSDETECTIE

ONTKALKINGSFUNCTIE ENERGIESPAARMODUS
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INTELLIGENTE 
ELEGANTIE

GEBERIT AQUACLEAN SELA

De Geberit AquaClean Sela wordt gekenmerkt door een puristisch 

en elegant design. Het wandcloset en de zitting zijn gemaakt van 

hoogwaardige materialen. AquaClean Sela biedt uiterst eenvoudige, 

intuïtief bedienbare functies, past in vrijwel elke badkamer en ziet 

 eruit zoals een normaal toilet. 

www.geberit-aquaclean.nl/sela
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AQUACLEAN SELA COMFORTFUNCTIES

WHIRLSPRAY  
DOUCHETECHNOLOGIE

WANDCLOSET ZONDER 
 SPOELRAND MET TURBOFLUSH 
SPOELTECHNOLOGIE

AFSTANDSBEDIENING
BEDIENING VIA GEBERIT 
 AQUACLEAN APP

ORIËNTATIELICHT
INDIVIDUEEL INSTELBARE STAND 
VAN DE DOUCHEARM

INSTELBARE
WATERTEMPERATUUR

OSCILLERENDE DOUCHE

LADYDOUCHE
WC-DEKSEL  
MET SOFTCLOSE

QUICKRELEASE FUNCTIE VOOR 
WC-DEKSEL EN WC-ZITTING

GEBRUIKERSDETECTIE

ONTKALKINGSFUNCTIE ENERGIESPAARMODUS
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Met Geberit AquaClean Tuma kiest u zelf hoe de douchewc is 

 uit gerust: van eenvoudige basisfuncties bij het Classic-model tot 

extra comfortfuncties bij de Comfort-uitvoering, en dit voor een 

schappelijke prijs. De AquaClean Tuma is verkrijgbaar als compleet 

toilet systeem met een perfect aansluitend Rimfree® wandcloset.  

Of als alternatief als losse wc-zitting die ook met diverse, al geïnstal-

leerde wc's kan worden gecombineerd.

VERRASSEND 
VEELZIJDIG

GEBERIT AQUACLEAN TUMA

www.geberit-aquaclean.nl/tuma
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2017

EXTRA COMFORTFUNCTIES VAN AQUACLEAN TUMA COMFORT

AQUACLEAN TUMA COMFORT EN CLASSIC

AFSTANDSBEDIENING LADYDOUCHE

VERWARMDE WC-ZITTING WARMELUCHTFÖHN

GEURZUIVERING GEBRUIKERSDETECTIE

WHIRLSPRAY  
DOUCHETECHNOLOGIE

RIMFREE® WANDCLOSET

INDIVIDUEEL INSTELBARE STAND 
VAN DE DOUCHEARM 
(alleen via app met Classic)

INSTELBARE  
WATERTEMPERATUUR 
(alleen via app met 
Comfort en Classic) 

OSCILLERENDE DOUCHE ONTKALKINGSFUNCTIE

WC-DEKSEL  
MET SOFTCLOSE

QUICKRELEASE FUNCTIE
(alleen deksel)

ENERGIESPAARMODUS
BEDIENING VIA GEBERIT 
 AQUACLEAN APP

GEBERIT AQUACLEAN TUMA WC-ZITTING
AquaClean Tuma is verkrijgbaar als een compleet toiletsysteem  
met perfect passend wandcloset en verborgen aansluitingen 
voor elektriciteit en water. Als alternatief is de AquaClean Tuma 
als losse zitting beschikbaar in Comfort en Classic uitvoering, 
beiden zijn uitgerust met dezelfde functies als het complete 
 toiletsysteem.

De zitting is eenvoudig te installeren op verschillende gangbare 
wandclosets. Dit betekent dat u zonder grote verbouwing kunt 
genieten van de frisheid van reinigen met water. →

AQUACLEAN TUMA COMFORT IS BESCHIKBAAR IN VIER DESIGNPLATEN

alpien wit wit glaszwart glas geborsteld rvs
Geberit AquaClean zittingen passen op het grootste  
deel van de gangbare wandclosets. Gebruik de nieuwe 
gids om snel en gemakkelijk uit te vinden welke 
 AquaClean zitting op het gewenste wandcloset past.

GIDS VOOR GEBERIT AQUACLEAN ZITTINGEN
•  Zoekfunctie voor passend wandcloset.

•  Vraag het sjabloon aan om thuis te meten.

•  Controleer de maatvoering van het  
wandcloset direct.

www.geberit-aquaclean.nl/gids
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Gaat u uw toilet vervangen, badkamer verbouwen of een badkamer installeren in een 

 nieuwbouwwoning? De vloerstaande douchewc’s bieden voor elke badkamersituatie  

een passende oplossing. Beide modellen overtuigen niet alleen qua uitstraling, maar  

schitteren ook met dezelfde comfortfuncties als het vergelijkbare wandhangende model.

STANDVASTIG,
PRAKTISCH, ELEGANT

Naast de wandhangende AquaClean Tuma bestaat er ook 
een vloerstaande variant. Het compacte toilet integreert op 
ideale wijze in nagenoeg elke badkamer. Het model kan 
 afhankelijk van de bouwsituatie direct met de muur worden 
verbonden of als alternatief worden gecombineerd met 
 Geberit Monolith. De vloerstaande Tuma douchewc bestaat 
in de uitvoering Comfort en Classic.

De douchewc AquaClean Mera vloerstaand overtuigt door 
de combinatie met een geïntegreerd reservoir en biedt 
 dezelfde functies als als het wandcloset AquaClean Mera 
Classic. Een ander pluspunt van het vloerstaande model  
is het feit dat de zithoogte van het wc-keramiek individueel  
kan worden gekozen en traploos kan worden ingesteld.

GEBERIT AQUACLEAN VLOERSTAANDE MODELLEN
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OPPERSTE TEVREDENHEID BIJ DE GEBRUIKERS

GEBERIT AQUACLEAN 
MAAKT GELUKKIG
Met onze douchewc’s hebben wij een glimlach getoverd op de gezichten van meer dan  

een miljoen mensen en wij gaan daarmee door. Elke dag zijn wij bezig met onderzoek en  

het ontwikkelen van producten en hebben daarbij uw comfort in gedachten, en dat werkt:  

meer dan 80% van onze klanten zou Geberit AquaClean aanbevelen. 

 

Wilt u een afspraak maken voor een informatief gesprek of gewoon één van onze producten 

uitproberen om te ervaren hoe comfortabel en hygiënisch reinigen met water is. 

 

Ga naar onze website www.geberit-aquaclean.nl en vind de dichtstbijzijnde partner voor advies.

Ger Loer

“Pure luxe, hygiëne,  
gemak en genot!”

MarieCécile Moerdijk

“Ik was de eerste en 
meest enthousiaste 

klant”

Annick Heijens

“Ik noem het een 
wellness toilet”

Sybe Waarts & Carien van Dongen

“Buiten hygiëne is 
het vooral een gevoel 

van luxe”

“Na één keer al mijn  
twijfels weggespoeld.”
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EENVOUDIG EN SNEL 
NAAR EEN WELLNESS-
RUIMTE
TOILETRENOVATIE MET GEBERIT MONOLITH

Als in de bestaande situatie een opbouwreservoir aanwezig is of als vanwege tijd, 

budget of bouwtechnische overwegingen een inbouwreservoir geen optie is, biedt 

de Geberit Monolith sanitairmodule een extra alternatief. Het extra slanke reservoir 

en de techniek bevinden zich achter een elegant glazen oppervlak. De Monolith 

kan snel en zonder grote ongemakken aan de bestaande waterleidingen en af-

voerleidingen aangesloten worden. In het beste geval heeft de installateur al aan 

de elektriciteitsvoorziening voor de Monolith Plus gedacht. Anders kunnen voor 

stroom andere stopcontacten in de badkamer of toiletruimte gebruikt worden. De 

Monolith is binnen een dag geïnstalleerd. 

NAVOOR

FLEXIBELE OPLOSSING 
OOK VOOR BESTAANDE 
SITUATIES
GEBERIT AQUACLEAN DESIGNPLAAT

VOOR:
Conventioneel wandcloset  

in een woning.

NA: 
Een frisse uitstraling dankzij de Geberit AquaClean 

Mera douchewc en Geberit designplaat.

Is uw badkamer uitgerust met een conventioneel wandcloset, maar wilt u toch  

van de dagelijkse reiniging met water en van het gevoel van frisheid en hygiëne  

genieten? De Geberit AquaClean designplaat is de ongecompliceerde en snelle 

oplossing voor het vervangen van het bestaande toilet. Onaantrekkelijk leidingwerk 

op de tegels is verleden tijd, omdat de elektra- en wateraansluiting door de design-

plaat verborgen wordt.
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← ←→

→ →

→

← ←

"Bestel een wc en 
we installeren een 

wellnessruimte."

EENVOUDIG 
ONGECOMPLICEERD
OPLOSSINGEN VOOR ELKE BOUWSITUATIE

Een Geberit AquaClean douchewc kan in zo goed als elke  

sanitaire ruimte worden geïnstalleerd. Het enige wat extra nodig 

is, is een elektriciteitsaansluiting.

GEBERIT INSTALLATIE-ELEMENT 
VOOR WC
In nieuwbouw of bij renovatie bieden  
de Geberit installatieelementen voor  
wc met inbouwreservoir een veilige op
lossing. De aansluitingen voor water en 
 elektriciteit zijn al vooraf gepland en 
 maken de montage heel gemakkelijk. 

Elektrische aansluiting 
voor Geberit toiletsyste-
men is verborgen achter 
het wandcloset.

Positie voor de 
wateraansluiting voor 
Geberit AquaClean 
zittingen

Elektrische aansluiting 
via het stopcontact voor 
Geberit AquaClean 
zittingen

Positie voor de 
wateraansluiting, 
verborgen, voor  
Geberit AquaClean 
complete toiletsystemen

Voorbeeld van een installatie van het 
Geberit Duofix installatieelement met 
een Geberit Sigma80  bedienins-plaat.

30 cm19,5 cm

5 cm 5 cm
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EEN DUURZAAM 
KWALITEITSPRODUCT 

Vanaf het moment van de installatie biedt Geberit standaard een garantie  

van twee jaar voor consumenten en neemt in deze periode de verantwoorde-

lijkheid voor de gratis vervanging van defecte onderdelen. Als de AquaClean 

douchewc geïnstalleerd en geregistreerd is, zal Geberit de garantieperiode 

met een jaar verlengen en vervangt de defecte onder delen bij materiaal-  

of productiefouten. Registreer daarom uw AquaClean douchewc direct na 

 installatie. U kunt uw douchewc eenvoudig registreren op  

  www.geberit-aquaclean.nl/garantie of via de bijgeleverde garantiekaart. 

Nog eenvoudiger, verleng  
de garantieperiode met een 
jaar via de nieuwe Geberit 
AquaClean app. 

Complete toiletsystemen van Geberit zijn in vergelijking met con-

ventionele wc's milieuvriendelijker. U gebruikt niet alleen minder 

toiletpapier, ook het gebruik van extra water en elektriciteit is  

minimaal. In de rusttoestand (energiespaarmodus) is het energie 

verbruik voor alle AquaClean modellen niet meer dan 0,5 watt. 

Alle AquaClean modellen zijn uitgerust met een energiespaar-

modus en voldoen aan de Europese Ecodesign-eisen (ErP richt-

lijnen).

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

GEBERIT AQUACLEAN DOUCHEWC'S 
VERGELEKEN MET CONVENTIONELE 
WC’S MET TOILETPAPIER EN BIDET
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MODELOVERZICHT

AQUACLEAN MERA 

                    COMFORT                                       CLASSIC

AQUACLEAN SELA AQUACLEAN TUMA

                    COMFORT                                       CLASSIC

AQUACLEAN 

4000/4000 SET

WhirlSpray douchetechnologie

Wandcloset zonder spoelrand  
met TurboFlush

Rimfree® wandcloset   

Afstandsbediening

AquaClean app

Programmeerbare gebruikersprofielen 4 gebruikers 4 gebruikers 4 gebruikers 4 gebruikers
1 gebruiker 

(alleen via app)

Oriëntatielicht

Aantal instelbare waterstraalsterktes 5 niveaus 5 niveaus 5 niveaus 5 niveaus 5 niveaus 5 niveaus

Individueel instelbare stand  
van de douchearm

 
(alleen via app)

Instelbare watertemperatuur  
(alleen via app)

 
(alleen via app)

AAN - UIT

Oscillerende douche

Ladydouche

Verwarmde wc-zitting

Warmeluchtföhn

Geurzuivering

Automatische bediening  
van de wc-deksel

Softclose

QuickRelease functie  
(alleen deksel)

 
(alleen deksel)

Gebruikersdetectie
 

Ontkalkingsfunctie

Energiespaarmodus

Artikelnummer
glansverchroomd: 146.210.21.1

alpien wit: 146.210.11.1
glansverchroomd: 146.200.21.1

alpien wit: 146.200.11.1
glansverchroomd: 146.220.21.1

alpien wit: 146.220.11.1

zitting: 146.270.xx.1
compleet toiletsysteem:  

146.290.xx.1

zitting: 146.070.11.1
compleet toiletsysteem: 

146.090.11.1

zitting: 146.130.11.1
compleet toiletsysteem: 

146.135.11.1

Breedte x hoogte x diepte (in cm) 39,5 x 35,0 x 59,0 39,5 x 35,0 x 59,0 37,5 x 33 x 56,5
zitting: 36,0 x 10,6 x 52,3
compleet toiletsysteem: 

36,0 x 39,0 x 55,3

zitting: 36,0 x 10,6 x 52,3
compleet toiletsysteem: 

36,0 x 39,0 x 55,3

zitting: 40,0 x 15,5 x 50,5
compleet toiletsysteem:  

40,0 x 43,5 x 53,0

Vloerstaand model alpien wit: 146.240.11.1 146.310.xx.1 alpien wit: 146.320.11.1

Combineerbaar met designplaat  
(alleen compleet toiletsysteem)

 
(alleen compleet toiletsysteem)

Combineerbaar met Geberit Monolith

HET VOLGENDE GELDT 
VOOR ALLE MODELLEN:

Nominale spanning/frequentie:  
230 V / 50-60 Hz., vooraf ingestelde 
watertemperatuur van 37 °C, 
energiespaarmodus < 0,5 W
Speciaal KeraTect®-glazuur  
(behalve AquaClean 4000)

Meer informatie over de Geberit 
AquaClean douchewc's vindt u op 
www.geberit-aquaclean.nl

zitting

compleet toiletsysteem

zitting

compleet toiletsysteem AQUACLEAN MERA 
COMFORT EN CLASSIC

   alpien wit

   glansverchroomd

AQUACLEAN TUMA COMFORT

   alpien wit

   wit glas

   zwart glas

   geborsteld rvs

AQUACLEAN SELA

   alpien wit

   glansverchroomd

GEBERIT MONOLITH

   wit glas

   zwart glas

   umra glas

   zand glas

   mintgroen glas

GEBERIT DESIGNPLAAT

   wit

   wit glas

   zwart glas

MODEL
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Contactgegevens:

Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Postbus 668
3430 AR Nieuwegein

T 030  605 77 70
F 030  605 33 92
aquaclean.nl@geberit.com

www.geberit-aquaclean.nl




