
CÍTIM SA SVIEŽO
CÍTIM SA ČISTO

GEBERIT AQUACLEAN. SPRCHOVACIE WC.



POCIT 
SVIEŽOSTI
Voda je nepostrádateľnou súčasťou každodennej osobnej hygieny.  

Čistí, osviežuje a umožňuje zažiť jedinečný pocit sviežosti. To sú dôvo-

dy, prečo sa stále viac ľudí nadchýna pre prirodzenú a blahodarnú hy-

gienu na toalete pomocou vody. Veď napokon ľudia, ktorí sa cítia sviežo  

a čisto po celý deň, vyžarujú istotu a atraktivitu – a tým aj sebadôveru.

Geberit AquaClean vám tento pocit sviežosti ponúka po stlačení jedi-

ného tlačidla: blahodarne a dôkladne. Nechajte sa presvedčiť úplne  

novým pocitom sviežosti vďaka našim sprchovacím WC a užívajte si  

extra porciu sebadôvery po celý deň, všade a v každej situácii.
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ČISTÁ ZÁLEŽITOSŤ
Moderné sprchovacie WC sa na prvý  
pohľad ničím nelíšia od klasických WC.  
Rameno sprchy sa nachádza v dobre 
ukrytej polohe. Sprchovacia tryska sa 
pred a po každom použití automaticky 
opláchne čistou vodou a zostane tak  
vždy čistá.

SPUSTENIE SPRCHOVANIA
Sprchovanie sa spúšťa stlačením tlačidla. 
Rameno sprchy sa zo svojej polohy vysu-
nie šikmo smerom dopredu. O niekoľko 
sekúnd už môžete pocítiť príjemný prúd 
vody s telesnou teplotou.

REGULÁCIA SPRCHOVACIEHO PRÚDU
Intenzitu prúdu vody možno regulovať 
podľa osobných preferencií. Sprchovanie 
možno samozrejme kedykoľ vek vypnúť. 

Boli by ste ochotní umývať si vaše ruky pomocou papiera alebo 

používať suché čistenie namiesto sprchovania? Asi ťažko. Čistota 

bez vody jednoducho neexistuje. A tak podobne ako sa každo-

denné sprchovanie stalo štandardom, spoločnosť Geberit by rada 

prispela k podobnej zmene aj v oblasti osobnej hygieny na toale-

te: Pomocou sprchovacích WC AquaClean sa stlačením tlačidla 

po použití toalety budete cítiť podobne sviežo, ako keby ste sa 

práve osprchovali.

Čoraz viac ľudí, ktorí kladú dôraz na čistotu a starajú sa o svoj  

zovňajšok, sa nadchýna pre jemné a prirodzené čistenie pomocou 

sprchovacieho WC AquaClean. Sprchovacie WC Geberit  

AquaClean vďaka dokonalému spojeniu dizajnu a technológie  

nezaberajú viac priestoru ako bežné toalety.

"Nikdy nechcem  
prísť o tento  

pocit sviežosti."

www.geberit-aquaclean.sk/sprchovaciafunkcia

PRE VÁŠ 
POCIT SVIEŽOSTI

PREČO GEBERIT AQUACLEAN?
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ČISTOTA 
JEDINÝM STLAČENÍM 
TLAČIDLA

DO VEĽKEJ MIERY BEZDOTYKOVÉ
Kryt WC sa vďaka senzoru priblíženia 
otvára a zatvára automaticky.

STREDOBOD DOKONCA AJ V NOCI
Decentné LED svetlo aktivované 
senzorom priblíženia, ktoré disponuje 
siedmimi farbami svetla a piatimi 
stupňami jasu, zaručuje dobrú orientáciu 
v noci.

JEMNÁ OSOBNÁ HYGIENA
Pre čistenie citlivej intímnej zóny nie je  
nič vhodnejšie ako jemná dámska sprcha  
s čistou vodou.

ŽIADNY NEPRÍJEMNÝ ZÁPACH
Odsávanie zápachu s keramickým voštino-
vým filtrom eliminuje nepríjemný zápach  
ešte skôr, ako sa stihne rozšíriť. Spúšťa sa 
automaticky v momente, keď si sadnete na 
sprchovacie WC.

JEMNÉ SUŠENIE
Využite príjemný doplnok vo forme jemného 
prúdu vzduchu z integrovaného teplovzduš-
ného fénu.

KOMPLETNE ORIENTOVANÉ NA  
POUŽÍVATEĽA
Funkcie ako príprava teplej vody, ohrievanie 
WC sedadla a orientačné svetlo sa vďaka 
senzoru priblíženia spúšťajú automaticky.

OSOBNÝ PROGRAM PRE ZARUČENIE 
POHODY
Diaľkové ovládanie umožňuje intuitívnu 
obsluhu. Všetky zadania možno vykonávať 
jednou rukou. Pre spustenie osobných 
nastavení stačí stlačenie tlačidla.

DOKONALÁ ČISTOTA
Mierny pohyb sprchovacieho prúdu tam  
a späť zaručuje pocit výnimočnej čistoty. 
Polohu ramena sprchy a intenzitu prúdu  
vody možno individuálne nastaviť.

TIE NAJLEPŠIE ZNÁMKY ZA  
ERGONÓMIU SEDADLA
Ergonomicky optimalizované WC sedadlo 
vyrobené z vysoko kvalitných duroplastov  
je vybavené integrovaným ohrievaním.

DOKONALÁ ČISTOTA
Spoločnosť Geberit už 35 rokov neustále 
zdokonaľuje technológiu sprchovania, 
srdce každého sprchovacieho WC.

www.geberit-aquaclean.sk/komfortnefunkcie
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Pokiaľ ide o hygienu a čistotu, nerobí spoločnosť 

Geberit pri vývoji sprchovacích WC AquaClean 

žiadne kompromisy. Sprchovacie WC  AquaClean, 

ktoré sa v podstate čistia takmer samé, sa  

vyznačujú vysoko kvalitnými materiálmi. Vďaka 

integrovanej technológii je prítomných výrazne 

menej nedostupných oblastí a skrytých miest,  

v ktorých by sa mohli usádzať nečistoty. Špeciál-

na povrchová úprava zabraňuje rozmnožovaniu 

baktérii. Spoločnosť Geberit okrem toho pre  

elimináciu usadenín vodného kameňa vyvinula 

automatický odvápňovací program pre zaruče-

nie dlhodobej výkonnosti sprchovacieho WC, 

ktorý nezávisle od tvrdosti vody preplachuje 

všetky komponenty prichádzajúce do styku  

s vodou. Tento koncept výrobku zaraďuje otázky 

o hygiene a čistote medzi zbytočné, pretože  

tieto dva faktory sa už stali samozrejmosťou.

JEDNODUCHÁ 
HYGIENA

KERAMICKÁ MISA BEZ OKRAJOV  
S TECHNOLÓGIOU SPLACHOVANIA  
TURBOFLUSH
Technológia splachovania TurboFlush zaručuje 
jedinečný splachovací výkon. Táto technológia  
je v porovnaní s bežným splachovaním efektívnej-
šia, výrazne tichšia a úspornejšia. Okrem toho 
znižuje náročnosť čistenia a takisto spotrebu 
agresívnych čistiacich prostriedkov. 

JEDNODUCHÉ ODNÍMANIE WC SEDADLA  
A KRYTU WC
Funkcia QuickRelease umožňuje jedným pohybom 
odobrať WC sedadlo a kryt WC. Vďaka tomu sa  
ani na upevneniach nevytvárajú žiadne usadeniny.

ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA
Špeciálne vyvinutý odvápňovací program čistí 
všetky diely, ktoré prichádzajú do styku s vodou. 
Na diaľkovom ovládaní alebo ovládacom paneli  
sa včas zobrazuje nutnosť odstránenia vodného 
kameňa.

ŽIADNE MIESTO PRE USADZOVANIE 
NEČISTÔT
Čistenie ramena sprchy a sprchovacích trysiek  
sa pri sprchovacích WC AquaClean vykonáva 
automaticky. Prepláchnutie čistou vodou vonku  
a vnútri sa vykonáva pred a po každom použití. 

KERAMICKÁ MISA BEZ OKRAJOV 
RIMFREE®
Bezokrajový dizajn Rimfree® takisto predstavuje 
dokonalú hygienu. Vďaka optimalizovanému 
vedeniu vody je oplachovaný celý vnútorný povrch 
keramiky a jej chýbajúce okraje navyše zaručujú, 
že nie sú prítomné žiadne skryté miesta, kde by sa 
mohli vytvárať usadeniny.

www.geberit-aquaclean.sk/hygiena
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Sprchovacie WC Geberit AquaClean sa vyznačujú svojím očarujúcim di-

zajnom a mnohými inteligentnými komfortnými funkciami. Na prvý pohľad 

sú však nenápadné a takmer nič nenaznačuje, aká inovatívna a revolučná 

technológia sa skrýva za ich nádherne navrhnutou keramickou misou.

ZOZNÁMTE SA 
S DIZAJNÉROM

O DIZAJNÉROVI
Christoph Behling študoval v polovici 90. rokov  

na Staatliche Akademie der Bildenden Künste  
Stuttgart, kde ho vyučoval Richard Sapper. V roku 

2014 založil Design Studio. Behling spolupracuje  
s mnohými medzinárodnými spoločnosťami,  

vrátane výrobcu luxusných hodiniek TAG Heuer,  
kde pôsobí ako šéfdizajnér.

Rozhovor s Christophom Behlingom si môžete pozrieť tu:  
www.geberit-aquaclean.sk/rozhovor

VYSOKÁ MIERA BEZPEČNOSTI PITNEJ VODY
Sprchovacie WC Geberit AquaClean spĺňajú všetky relevantné  
ustanovenia a normy o pitnej vode, vrátane smernice SVGW W3/E1 
(EN 1717). Spoločnosť Geberit vďaka integrovanej prípojke vody  
s ochranou proti spätnému toku spĺňa túto normu a zaručuje,  
že sprchovacie WC za žiadnych okolností nemôžu kontaminovať  
rozvodnú sieť pitnej vody. Navyše nie je potrebné nainštalovať  
žiadne prídavné sanitárne zariadenia.

"Sprchovacie WC AquaClean predstavujú 
dokonalý úžitok, dlhú životnosť, maximálnu kvalitu, 

inováciu a pokrokovú technológiu."

"AquaClean Mera je technické majstrovské dielo a pre 
mňa je to najlepšia toaleta na svete. Navrhli sme naj-
menší možný objem a pomocou chrómového krytu 
sme ho oddelili od steny. Chcel som vytvoriť dojem, 
že AquaClean Mera sa ľahko vznáša v priestore."

"Pre mňa ako dizajnéra je výzvou,  
aby sprchovacie WC AquaClean  

nevyzerali ako technické zariadenia, 
ale aby svojím dizajnom harmonicky 

zapadli do kúpeľ ne."

Harmonická súhra technológie a dizajnu je výsledkom úzkej spolupráce 

medzi spoločnosťou Geberit a priemyselným dizajnérom Christophom 

Behlingom. Minimalizácia technológie umožnila štíhly a elegantný dizajn 

sprchovacích WC AquaClean Mera a Tuma. Všetky prípojky elektriny  

a vody boli skryté do vnútra sprchovacích WC. Modulárna a jednoducho 

prístupná technológia navyše umožňuje ľahkú inštaláciu a údržbu.
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„Všetci mi závidia môj AquaClean.“



TECHNOLÓGIA SPRCHOVANIA  
WHIRLSPRAY

Patentovaná technológia sprchovania  
WhirlSpray umožňuje mimoriadne cielené  
a dôkladné čistenie. Dôvodom je pulzujúci 

sprchovací prúd s dynamickým prevzdušňo-
vaním. Výhody tejto technológie sú presved-

čivé: intenzívnejšie čistenie a príjemný  
zážitok zo sprchovania pri zachovaní  

nízkej spotreby vody.

TECHNOLÓGIA SPLACHOVANIA  
TURBOFLUSH

Inovatívna technológia splachovania Turbo-
Flush je založená na asymetrickej vnútornej  

geometrii keramickej misy bez okrajov, ktorú 
vyvinula spoločnosť Geberit a ktorá umožňu-

je mimoriadne dôkladné a tiché splachovanie. 
Starajú sa o to bočný prívod vody  

a cielené vedenie toku splachovacej vody.

Geberit AquaClean Mera je stelesnením nadčasovej elegan-

cie. Sprchovacie WC sebavedomo a harmonicky zapadne 

do každej kúpeľne. AquaClean Mera sa vyznačuje vysoko 

kvalitnými materiálmi, jemnými líniami a plynulými prechod-

mi. Všetky prípojky elektriny a vody sú integrované vo vnútri 

a silné upevnenie závesného sprchovacieho WC je skryté 

za dizajnovým krytom.

VÝNIMOČNE 
DOKONALÁ

TECHNOLÓGIA SPRCHOVANIA 
WHIRLSPRAY

ODSÁVANIE ZÁPACHU

KERAMICKÁ MISA BEZ OKRAJOV 
S TECHNOLÓGIOU SPLACHOVA-
NIA TURBOFLUSH

FUNKCIA QUICKRELEASE PRE 
SEDADLO A KRYT WC

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE DETEKCIA POUŽÍVATEĽA

INDIVIDUÁLNE NASTAVITEĽNÁ 
POLOHA RAMENA SPRCHY

FUNKCIA ODSTRÁNENIA  
VODNÉHO KAMEŇA

NASTAVITEĽNÁ TEPLOTA VODY 
SPRCHOVACIEHO PRÚDU

ÚSPORNÝ REŽIM

OSCILAČNÁ SPRCHA

SAMOSTATNÁ DÁMSKA SPRCHA

TEPLOVZDUŠNÝ FÉN

VYHRIEVANÉ SEDADLO

BEZDOTYKOVÝ AUTOMATIC-
KÝ MECHANIZMUS PRE  
KRYT WC

ORIENTAČNÉ SVETLO

PRÍDAVNÉ KOMFORTNÉ FUNKCIE  
GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT

GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT A CLASSIC

GEBERIT AQUACLEAN MERA
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DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE / NÁSTENNÝ OVLÁDACÍ PANEL
Spoločnosť Geberit popri diaľkovom ovládaní ponúka aj bezdrô-
tový nástenný ovládací panel s možnosťou ľubovoľného umiest-
nenia pre ovládanie sprchovacieho WC. Obe ovládania jasne  
a prehľadne zobrazujú funkcie, čím sa ovládanie sprchovacieho 
WC stáva jednoduchým a intuitívnym. Nástenný ovládací panel 
je dostupný v bielej a čiernej farbe.

APLIKÁCIA GEBERIT AQUACLEAN – POHODLNÉ  
NASTAVENIE VŠETKÝCH FUNKCIÍ NA SMARTFÓNE

Pomocou aplikácie možno sprchovacie WC AquaClean Mera 
ovládať priamo cez smartfón. Telefón sa mení na diaľkové  

ovládanie, ktoré vám umožňuje uložiť si osobné nastavenia  
akými sú intenzita sprchovacieho prúdu, teplota, atď., a vziať  

si ich so sebou kdekoľ vek. Nezáleží na tom, či AquaClean Mera 
používate doma, u niekoho iného alebo v hoteli.

DOSTUPNÉ  
ZADARMO V

1 ODSÁVANIE ZÁPACHU
  Nepríjemný zápach je pomocou automaticky sa spúšťajúce-

ho a tichého odsávania zápachu absorbovaný už vo vnútri 
keramickej misy a následne eliminovaný pomocou keramic-
kého voštinového filtra.

2  FÉN
  Rameno fénu sa pre optimálne sušenie automaticky nastaví 

podľa poslednej polohy ramena sprchy.

3  VYHRIEVANÉ WC SEDADLO
  Ergonomicky optimalizované WC sedadlo vyrobené  

z vysoko kvalitných duroplastov je vybavené integrovaným 
ohrievaním. Vďaka senzoru priblíženia sa WC sedadlo ohreje 
až vtedy, keď k nemu niekto pristúpi.

4  ORIENTAČNÉ SVETLO
  Decentné svetlo v noci upúta vašu pozornosť a pomôže vám 

zorientovať sa. Aktivuje sa pomocou senzoru priblíženia  
a disponuje siedmimi farebnými odtieňmi a piatimi  
stupňami jasu.
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Geberit AquaClean Tuma ponúka sviežosť a komfort pre každú  

domácnosť. Geberit AquaClean Tuma je k dispozícii vo vyhotovení 

Comfort a už aj vo vyhotovení Classic. 

 

Vybavenie AquaClean Tuma Classic ponúka základné funkcie 

sprchovacieho WC vrátane technológie sprchovania WhirlSpray  

a keramickej misy Rimfree®. Vyhotovenie Comfort ponúka prídavné 

komfortné funkcie, ktoré umocňujú pocit pohody.

SPRCHOVACIE WC SEDADLO GEBERIT AQUACLEAN TUMA
AquaClean Tuma sa dodáva ako kompletné zariadenie s dokonale 
prispôsobenou keramickou misou a so skrytými prípojkami elektriny  
a vody. Alternatívne sú obe vyhotovenia Comfort a Classic k dispozí-
cii aj ako sprchovacie WC sedadlá, ktoré sú vybavené rovnakými 
funkciami ako kompletné zariadenie.

Sprchovacie WC sedadlo ponúka jednoduchú a nenáročnú inštalá-
ciu na rôzne, už nainštalované keramické WC misy, bez náročných 
stavebných úprav, vďaka čomu je takéto riešenie mimoriadne vhod-
né pre prenajaté byty. Sprchovacie WC sedadlo je teda ideálnou  
a flexibilnou možnosťou pre všetkých nájomníkov, ktorí si chcú  
vylepšiť kúpeľňu a užívať si pocit sviežosti.

Sprchovacie WC 
sedadlo AquaClean 

Tuma so štandardnou 
keramickou misou

PRÍDAVNÉ KOMFORTNÉ FUNKCIE AQUACLEAN TUMA COMFORT:

VYBAVENIE AQUACLEAN TUMA COMFORT A CLASSIC:

PREKVAPIVO 
VŠESTRANNÁ 

GEBERIT AQUACLEAN TUMA

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
SAMOSTATNÁ DÁMSKA 
SPRCHA

VYHRIEVANÉ WC SEDADLO TEPLOVZDUŠNÝ FÉN

ODSÁVANIE ZÁPACHU
DETEKCIA  
POUŽÍVATEĽA

TECHNOLÓGIA SPRCHOVANIA 
WHIRLSPRAY

KERAMICKÁ MISA BEZ  
OKRAJOV RIMFREE®

INDIVIDUÁLNE NASTAVITEĽ-
NÁ POLOHA RAMENA SPRCHY 
(v prípade Classic len pomocou  
aplikácie)

NASTAVITEĽNÁ TEPLOTA 
SPRCHOVACEJ VODY 
(v prípade Comfort a Classic 
len pomocou aplikácie) 

OSCILAČNÁ SPRCHA
FUNKCIA ODSTRÁNENIA  
VODNÉHO KAMEŇA

KRYT WC S FUNKCIOU  
SOFTCLOSING

FUNKCIA QUICKRELEASE
(len kryt WC)

ÚSPORNÝ REŽIM

1  AQUACLEAN TUMA COMFORT 
JE DOSTUPNÁ SO ŠTYRMI DIZAJNOVÝMI KRYTMI:

alpská biela

biele sklo

čierne sklo

brúsená ušľachtilá oceľ
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DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE / NÁSTENNÝ OVLÁDACÍ PANEL 
Spoločnosť Geberit popri diaľkovom ovládaní ponúka aj bezdrô-
tový nástenný ovládací panel s možnosťou ľubovoľného umiest-
nenia pre ovládanie AquaClean Tuma Comfort. Obe možnosti 
ovládania jasne a prehľadne zobrazujú funkcie a všetky zadania 
možno vykonávať intuitívne. 

APLIKÁCIA GEBERIT AQUACLEAN 
Pomocou tejto šikovnej aplikácie možno sprchovacie WC  
AquaClean Tuma pohodlne ovládať pomocou smartfónu. Telefón 
slúži ako diaľkové ovládanie, ktoré vám umožňuje uložiť si osob-
né nastavenie intenzity sprchovacieho prúdu a teploty a vziať  
si ich so sebou kdekoľ vek. V prípade AquaClean Tuma Classic  
môžete práve vďaka aplikácii využívať a vychutnávať si tieto prí-
davné sprchovacie funkcie.

TECHNOLÓGIA SPRCHOVANIA WHIRLSPRAY
AquaClean Tuma zaručuje dokonalú a zároveň príjemnú očistu 
pri nízkej spotrebe vody, a to vďaka patentovanej technológii 
sprchovania WhirlSpray, ktorá disponuje pulzujúcim sprchova-
cím prúdom s dynamickým prevzdušňovaním. Účinnejšia inten-
zita čistenia a príjemné zážitky zo sprchovania sú zaručené. 

DOSTUPNÉ  

ZADARMO

KERAMICKÁ MISA BEZ OKRAJOV RIMFREE® 
AquaClean Tuma udáva trendy moderným štandardom v oblasti 
hygieny a jednoduchej údržby, a to vďaka keramickej mise bez 
okrajov Rimfree®. Táto technológia splachovania zaručuje úplné 
a dynamické spláchnutie aj s menším množstvom vody.

Sprchovacie WC sedadlá Geberit AquaClean sú vhodné 
pre väčšinu štandardných oválnych keramických mís. 
Použitím novej pomôcky môžete rýchlo a jednoducho 
zistiť, ktoré sprchovacie WC sedadlo AquaClean  
je vhodné pre príslušnú keramickú misu.

OVERTE SI VHODNOSŤ SPRCHOVACÍCH WC SEDADIEL 
PRE KERAMICKÉ MISY POMOCOU AQUACLEAN  
KALKULAČKY

•  Vyhľadanie vhodných keramických mís

•  Stiahnutie a vytlačenie resp. odoslanie 
montážnej šablóny

•  Zadanie rozmerov keramickej misy  
a okamžité overenie

www.geberit-aquaclean.sk/kalkulacka
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Prostredníctvom AquaClean Sela ponúka spoloč-

nosť Geberit sprchovacie WC s výnimočne jedno-

ducho a intuitívne ovládateľnými funkciami v kombi-

nácii s dizajnom úplne bežného WC. Patentovaná 

technológia sprchovania WhirlSpray umožňuje  

mimoriadne cielené, dôkladné a blahodarné čiste-

nie. Jeho intenzitu možno nastaviť v piatich stup-

ňoch. Inteligentná technológia pre funkciu sprcho-

vania a všetky prípojky elektriny a vody sú diskrétne 

integrované v keramickej mise.

↑
Geberit AquaClean Sela je k dispozícii  
v závesnej alebo stojacej verzii tak, aby  
sa hodila do akejkoľ vek kúpeľne.

PÔVABNE 
INTELIGENTNÁ

TECHNOLÓGIA SPRCHOVANIA 
WHIRLSPRAY

PÄŤ NASTAVITEĽNÝCH  
STUPŇOV INTENZITY  
SPRCHOVANIA

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

INDIVIDUÁLNE NASTAVITEĽNÁ 
POLOHA RAMENA SPRCHY

OSCILAČNÁ SPRCHA

KRYT WC S FUNKCIOU  
SOFTCLOSING

FUNKCIA QUICKRELEASE PRE 
SEDADLO A KRYT WC

DETEKCIA  
POUŽÍVATEĽA

ÚSPORNÝ REŽIM

GEBERIT AQUACLEAN SELA
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Jan Svoboda, Praha

„Toaletu AquaClean 
sme aj s manželkou 
prvýkrát vyskúšali 

v hoteli – okamžite si 
nás získala. Po jej 

použití sa cítite sviežo 
a čisto.“

Adam Kočiš, Bratislava

„Keď som sa čistil 
toaletným papierom, 

vždy som vedel, že to 
nie je "ono". Očistiť sa 

vodou je omnoho 
prirodzenejšie.“

Martina Palovičová, Zvolen

„Ten pocit úplnej čistoty 
je na nezaplatenie.“

Eduard Červený, Žilina

„Chvíľ u mi trvalo, kým 
som ju vyskúšal. Ale už 

mám doma sedadlo 
a bez umytia sa vodou 

si neviem predstaviť ani 
jeden deň!“

NAJVYŠŠIA SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV

S našimi toaletami sme urobili radosť viac ako miliónu zákazníkov a chceme v tom aj naďalej  

pokračovať. Každý deň vyvíjame nové veci, aby bol váš deň pohodlný – a naša snaha prináša  

výsledky: 80 % našich zákazníkov je úplne spokojných s toaletou Geberit AquaClean a odporučili  

by ju každému. Keď ju raz vyskúšate, už bez nej nebudete chcieť byť. 

 

Máte záujem o nákup toalety AquaClean či poradenstvo? Kontaktujte najbližšieho predajcu  

AquaClean. Jednoducho ho vyhľadáte na www.geberit-aquaclean.sk/partner. 

 

Vyskúšajte ten úžasný pocit sviežosti na vlastnej koži. Desiatky funkčných testovacích zón  

v kúpeľňových štúdiách sú vám k dispozícii po celom Slovensku.

Kompletný zoznam nájdete na webovej stránke www.geberit-aquaclean.sk/testovaciazona.

GEBERIT AQUACLEAN 
PRINÁŠA RADOSŤ "Jeden pokus zmyl všetky 

moje pochybnosti."
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JEDNODUCHÁ A RÝCHLA 
PREMENA NA KÚPELE
MODERNIZÁCIA KÚPEĽNE POMOCOU GEBERIT MONOLITH

FLEXIBILNÉ RIEŠENIE 
AJ PRE NÁJOMNÍKOV
DIZAJNOVÝ PANEL GEBERIT AQUACLEAN

V prípade existujúcej nadomietkovej splachovacej nádržky alebo ak čas, rozpočet 

alebo stavebná konštrukcia neumožňujú inštaláciu nádržky do steny, ponúka  

sanitárny modul Geberit Monolith ďalšiu alternatívu. Pod elegantným povrchom  

zo skla sa skrýva extra štíhla nádržka a potrebná sanitárna technológia. Monolith  

je navrhnutý tak, aby ho bolo možné rýchlo a jednoducho namontovať a pripojiť  

k existujúcemu vodovodnému a kanalizačnému potrubiu. V ideálnom prípade  

je k dispozícii elektrická zásuvka vedľa toalety, ktorá je potrebná pre pripojenie  

Monolith Plus na sieť. V opačnom prípade možno pomocou kábla využiť štandard-

nú elektrickú zásuvku v kúpeľni. Inštaláciu možno vďaka prepracovanému nosnému 

rámu zvládnuť spravidla za menej ako jeden deň. 

POTOMPREDTÝM

PREDTÝM:
Bežné závesné WC 

v kúpeľni v prenajatom byte

POTOM: 
Svieži vzhľad vďaka závesnej verzii  

AquaClean Sela s dizajnovým panelom

Je kúpeľňa vášho zákazníka vybavená bežným závesným WC, ale zákazník sa 

nechce zriecť každodennej očisty vodou a pocitu sviežosti a čistoty? Dizajnový  

panel Geberit AquaClean je jednoduchým a rýchlym riešením pre nahradenie  

existujúceho závesného WC kompletným zariadením alebo pre jeho dodatočné  

vybavenie sprchovacím WC sedadlom. Prípojka vody je zakrytá dizajnovým  

panelom bez narušenia stavebnej konštrukcie.
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← ←

PROSTE 
JEDNODUCHÉ
RIEŠENIA PRE VŠETKY STAVEBNÉ SITUÁCIE

Len ťažko možno nájsť stavebnú situáciu, v ktorej by nebolo  

možné nainštalovať sprchovacie WC Geberit AquaClean.  

Prípojka elektriny a vody je všetko, čo potrebujete. 

INŠTALAČNÝ PRVOK GEBERIT  
DUOFIX PRE WC
Inštalačné prvky Geberit pre WC s podo-
mietkovou splachovacou nádržkou  
poskytujú bezpečné riešenie v prípade 
novostavieb alebo komplexných renová-
cií. Prípojky vody a elektriny sú už vopred 
naplánované a výrazne zjednodušujú 
montáž. 

"Objednajte si toaletu  
a my nainštalujeme  

kúpele."

Elektrická prípojka na 
strane siete, skrytá za 
keramickou misou, pre 
kompletné zariadenia 
Geberit

Umiestnenie prípojky 
vody pre sprchovacie 
WC sedadlá Geberit 
AquaClean

Elektrická prípojka 
prostredníctvom 
elektrickej zásuvky pre 
sprchovacie WC sedadlá 
Geberit AquaClean

Umiestnenie skrytej 
prípojky vody pre 
kompletné zariadenia 
Geberit AquaClean

Montáž na príklade inštalačného 
prvku Geberit Duofix pre WC  
s odsávaním zápachu Geberit 
Sigma40 alebo s bezdotykovým 
ovládaním Geberit Sigma80.

30 cm19,5 cm

5 cm 5 cm
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DLHODOBO FUNGUJÚCI 
KVALITNÝ VÝROBOK 

Od momentu inštalácie spoločnosť Geberit štandardne ponúka dvojročnú 

záruku pre koncového používateľa a počas tejto doby preberá zodpovednosť 

za bezplatnú výmenu chybných dielov. Ak bol výrobok nainštalovaný a zare-

gistrovaný, spoločnosť Geberit predlžuje záručnú dobu o jeden rok a v prípa-

de materiálových alebo výrobných chýb sa zaväzuje vymeniť chybné diely. 

Informujte vašich zákazníkov o tejto doplnkovej výhode a vykonajte za nich 

registráciu hneď pri inštalácii. Pre tento účel stačí zaregistrovať príslušný  

model na stránke www.geberit-aquaclean.sk/zaruka alebo odoslať prilože-

ný záručný list späť do spoločnosti Geberit do 90 dní od dátumu inštalácie.

Predĺženie záručnej doby  
o jeden rok môžete ešte jed-
noduchšie vykonať pomocou 
aplikácie Geberit AquaClean. 
Popri jednoduchej obsluhe 
sprchovacích WC AquaClean 
možno pomocou smartfónu 
jednoducho vykonať aj regis-
tráciu zariadenia.

Kompletné zariadenia od spoločnosti Geberit dosahujú výborné 

výsledky v oblasti hodnotenia životnosti a sú porovnateľné  

s bežnými toaletami aj z hľadiska spotreby toaletného papiera. 

Dodatočná spotreba vody v prípade sprchovacích WC zohráva  

v porovnaní so spotrebou papiera len sekundárnu úlohu. Najdôle-

žitejšími faktormi sú výroba toaletného papiera a spotreba elek-

trickej energie potrebnej na ohrievanie vody. Pomocou individuál-

nych nastavení výrobkov Geberit AquaClean možno dosiahnuť 

ďalšiu úsporu energie a zníženie dopadu na životné prostredie.  

V pohotovostnom režime (úsporný režim) nespotrebujú modely 

AquaClean viac ako 0,5 W energie. Všetky modely AquaClean  

sú vybavené úsporným režimom a spĺňajú európske požiadavky 

na ekodizajn (smernice ErP).

Graf znázorňuje dopad na životné prostredie v súlade s metódou IMPACT World+.

SPRCHOVACIE WC GEBERIT 
AQUACLEAN V POROVNANÍ S BEŽNÝMI 
TOALETAMI S TOALETNÝM PAPIEROM  
A BIDETOM

1 AquaClean Mera Toaletný papier

2 AquaClean Tuma Voda

3 AquaClean Sela Elektrina

4 WC a bidet WC jednotka

5 WC s papierom
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NOVÉ

PREHĽAD MODELOV

AQUACLEAN MERA 

                    COMFORT                                       CLASSIC

AQUACLEAN SELA AQUACLEAN TUMA

                    COMFORT                                       CLASSIC*

AQUACLEAN 

4000/4000 SET

Technológia sprchovania WhirlSpray

Keramická misa bez okrajov s TurboFlush

Keramická misa bez okrajov Rimfree®       

Diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie v mobilnej aplikácii

Programovateľné používateľské profily 4 profily 4 profily 4 profily
1 profil 

(len prostredníctvom aplikácie)

Orientačné svetlo

Počet nastaviteľných stupňov intenzity 
sprchovacieho prúdu

5 stupňov 5 stupňov 5 stupňov 5 stupňov 5 stupňov 5 stupňov

Individuálne nastaviteľná poloha  
ramena sprchy

 
(len prostredníctvom aplikácie)

Nastaviteľná teplota vody sprchovacieho  
prúdu

ZAP - VYP  
(len prostredníctvom aplikácie)

 
(len prostredníctvom aplikácie)

ZAP - VYP

Oscilačná sprcha

Dámska sprcha

Vyhrievané WC sedadlo

Teplovzdušný fén

Odsávanie zápachu

Bezdotykový automatický mechanizmus  
pre kryt WC

SoftClosing

Funkcia QuickRelease  
(len kryt WC)

 
(len kryt WC)

Detekcia používateľa
 
**

 
**

Funkcia odstránenia vodného kameňa

Úsporný režim

Číslo výrobku
lesklý chróm: 146.212.21.1
alpská biela: 146.212.11.1

lesklý chróm: 146.202.21.1
alpská biela: 146.202.11.1

stojace: 146.173.11.1
závesné: 146.143.11.1

Sprchovacie WC sedadlo:  
146.272.xx.1

Kompletné zariadenie: 
146.292.xx.1

Sprchovacie WC sedadlo: 
146.072.11.1

Kompletné zariadenie: 
146.092.11.1

Sprchovacie WC sedadlo: 
146.130.11.2

Sprchovacie WC sedadlo a 
keramická misa: 146.135.11.1

Šírka x výška x hĺbka (v cm) 39,5 x 35,0 x 59,0 39,5 x 35,0 x 59,0
stojace: 38,5 x 51,0 x 58,5 
závesné: 38,5 x 38,0 x 57,8

Sprchovacie WC sedadlo: 
36,0 x 10,6 x 52,3

Kompletné zariadenie:  
36,0 x 39,0 x 55,3

Sprchovacie WC sedadlo: 
36,0 x 10,6 x 52,3

Kompletné zariadenie:  
36,0 x 39,0 x 55,3

Sprchovacie WC sedadlo: 
40,0 x 15,5 x 50,5

Sprchovacie WC sedadlo a 
keramická misa:  

40,0 x 43,5 x 53,0

Možnosť kombinácie s dizajnovým panelom  
(len kompletné zariadenie)

 
(len kompletné zariadenie)

Možnosť kombinácie s Geberit Monolith

* Dostupné od 1. apríla 2018 ** Detekcia používateľa sa vzťahuje len na prípravu teplej vody.

NASLEDUJÚCE  
PARAMETRE 
PLATIA PRE 
VŠETKY MODELY:
Menovité napätie/frekvencia:
230V / 50-60 Hz,
prednastavená teplota vody 37°C,
úsporný režim < 0,5 W

Podrobný zoznam všetkých funkcií 
možno nájsť na internetovej stránke 
www.geberit-aquaclean.sk/ 
produkty

Sprchovacie WC sedadlo

Kompletné zariadenie AQUACLEAN MERA 
COMFORT A CLASSIC

   alpská biela

   lesklý chróm

AQUACLEAN TUMA 
COMFORT

   alpská biela

   biele sklo

   čierne sklo

   brúsená ušľachtilá oceľ

GEBERIT MONOLITH

   biele sklo

   čierne sklo

   hnedé sklo

   pieskové sklo

   zelenkavé sklo

DIZAJNOVÝ PANEL GEBERIT

   biela

   biele sklo

   čierne sklo

FARBY MODELOV:
Sprchovacie WC sedadlo

Kompletné zariadeniestojace

závesné

lesklý chróm

alpská biela



Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava

T: +421 2 4920 3071
aquaclean.sk@geberit.com

www.geberit-aquaclean.sk
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