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PRÍJEMNE 
KOMPAKTNÁ
Geberit AquaClean Tuma prináša pocit sviežosti a pohodlia do každej 

domácnosti. K dispozícii je vo vyhotovení Comfort a od 1. apríla 2018  

aj vo vyhotovení Classic. 

Vybavenie AquaClean Tuma Classic ponúka základné funkcie sprcho-

vacieho WC vrátane technológie sprchovania WhirlSpray a keramickej 

misy bez okrajov Rimfree®. Model Comfort ponúka prídavné komfortné 

funkcie, ktoré premenia očistu vodou na príjemný pocit pohody.

PRÍDAVNÉ KOMFORTNÉ FUNKCIE AQUACLEAN TUMA COMFORT: 

FUNKCIE AQUACLEAN TUMA COMFORT A CLASSIC:

TECHNOLÓGIA  
SPRCHOVANIA  
WHIRLSPRAY

KERAMICKÁ MISA BEZ 
OKRAJOV RIMFREE®

NASTAVITEĽNÁ POLOHA 
RAMENA SPRCHY 
(v prípade Classic len  
pomocou aplikácie)

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

OSCILAČNÁ SPRCHA
FUNKCIA ODSTRÁNENIA 
VODNÉHO KAMEŇA

KRYT WC S FUNKCIOU 
SOFT-CLOSING

QUICKRELEASE -  
JEDNODUCHÉ ODNÍMANIE 
POKLOPU A SEDADLA

ÚSPORNÝ REŽIM

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE DÁMSKA SPRCHA

VYHRIEVANÉ SEDADLO SUŠENIE

ODSÁVANIE ZÁPACHU DETEKCIA POUŽÍVATEĽA

1  AQUACLEAN TUMA COMFORT JE DOSTUPNÁ SO ŠTYRMI 
DIZAJNOVÝMI KRYTMI:

Biele sklo

Alpská biela

Čierne sklo

Brúsená ušľachtilá oceľ

1 GEBERIT AQUACLEAN 

TUMA CLASSIC

V predaji od 1. apríla 2018



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. 

APLIKÁCIA GEBERIT AQUACLEAN 
Pomocou tejto šikovnej aplikácie možno AquaClean Tuma  
pohodlne ovládať aj cez smartfón. Telefón sa mení na diaľkové 
ovládanie, ktoré vám umožňuje uložiť si osobné nastavenie  
intenzity sprchovacieho prúdu a teploty a vziať i ich so sebou 
kdekoľ vek. V prípade AquaClean Tuma Classic môžete práve 
vďaka aplikácii využívať a vychutnávať si tieto prídavné 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 intenzita čistenia a príjemné zážitky zo sprchovania 
sú zaručené. 

SPRCHOVACIE WC SEDADLO  
GEBERIT AQUACLEAN TUMA

AquaClean Tuma sa v oboch modeloch Comfort a Classic dodáva 

ako kompletné zariadenie s dokonale prispôsobenou keramickou  

misou a skrytými prípojkami elektriny a vody. Alternatívne sú oba mo-

dely k dispozícii aj ako sprchovacie WC sedadlo, ktoré je vybavené 

rovnakými funkciami ako kompletné zariadenie a ktoré možno v rámci 

modernizácie skombinovať s rôznymi, vopred nainštalovanými kera-

mickými misami. 

Inštalácia sedadla AquaClean Tuma je jednoduchá a nevyžaduje si 

žiadne náročné stavebné úpravy, vďaka čomu je takéto riešenie  

mimoriadne vhodné pre prenajaté byty. Takto jednoducho si môžete 

aj v prenajatom byte vylepšiť kúpeľňu a užívať si pocit sviežosti.

Sprchovacie WC sedadlo  
AquaClean Tuma  

so štandardnou  
keramickou misou

JEDNODUCHÁ A RÝCHLA 
PREMENA NA KÚPELE 

PRÍJEMNE VŠESTRANNÁ

Geberit AquaClean ponúka široké spektrum sprchovacích WC:  

od elegantného a výnimočného kompletného zariadenia  

AquaClean Mera až po flexibilné sedadlo AquaClean Tuma. Môžete  

si nájsť to správne sprchovacie WC, ktoré splní všetky požiadavky, 

poradí si s každou stavebnou situáciou a nepresiahne žiadny  

rozpočet. 

AQUACLEAN SELA
Pôvabne inteligentná

AQUACLEAN MERA
Výnimočne dokonalá

AQUACLEAN TUMA
Prekvapivo všestranná

Pre novostavby, renovácie, 
spĺňa najvyššie požiadavky

Pre novostavby alebo 
kompletné modernizácie, 
cenovo dostupné riešenie

Pre rekonštrukcie, spĺňa 
najvyššie požiadavky

Pre rekonštrukcie, cenovo 
dostupné riešenie

Pre prenajaté byty

DOSTUPNÉ 
ZADARMO V

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. 


