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Wastafel: Geberit VariForm opzetwastafel rond
Meubel: Geberit VariForm onderkast
Spiegel: Geberit Option Round lichtspiegel
Douchevloergoot: Geberit CleanLine80
Bedieningsplaat: Geberit Sigma70
WC: Geberit AquaClean Sela
←

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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Wastafel: Geberit ONE opzetwastafel afgerond
Meubels: Geberit ONE wastafelblad en onderkast
Spiegel: Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight
Bedieningsplaat: Geberit Sigma50
WC: Geberit AquaClean Mera
↓
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GEBERIT AQUACLEAN SELA
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GEBERIT AQUACLEAN TUMA
Verrassend veelzijdig
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Oplossingen voor elke badkamer

GEBERIT EN HET MILIEU
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Wastafel: Geberit ONE opzetwastafel hoekig
Meubels: Wastafelblad, onderkast en zijkast
Spiegel: Geberit Option Plus Square lichtspiegel
Bedieningsplaat: Geberit Sigma70
WC: Geberit AquaClean Mera
↓

WAAROM EEN GEBERIT AQUACLEAN?

ALLEEN MET WATER
WORDT HET ECHT
SCHOON
Maakt u uw auto of de afwas 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.

WAT IS EEN DOUCHEWC?
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. Met één druk op de knop komt de
verborgen douchearm tevoorschijn en reinigt uw
onderlichaam met een aangenaam warme
douchestraal. De gepatenteerde WhirlSpray
douchetechnologie zorgt met een laag
waterverbruik voor een optimale intieme hygiëne.

''De beste manier van reinigen is
met water.''
Prof. Dr. med. Bernhard Sauter, specialist in gastro-enterologie
(maag, darm en lever)

←
Meer informatie van
de expert.

www.geberit-aquaclean.nl/douchefuntie
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WC: Geberit AquaClean Mera
Bedieningsplaat: Sigma70
→

GOEDE REDENEN
VOOR EEN DOUCHEWC
VAN GEBERIT
HARMONIEUS DESIGN
Dankzij productdesigner Christoph Behling passen
de AquaClean douchewc's harmonieus in elke
badkamer. De technologie is compact in elkaar
gezet waardoor de AquaClean Mera, Sela en Tuma
een slanke, eenvoudige en elegante uitstraling
hebben.

Productdesigner Christoph Behling

HET HOOGSTE NIVEAU VAN KWALITEIT EN
SERVICE
In 1978 introduceerde Geberit de eerste wc met
douchefunctie en heeft deze de afgelopen 40 jaar
consequent verder ontwikkeld. Wie een douchewc
van Geberit koopt, heeft jarenlang plezier van het
product. Topklantenservice, servicemogelijkheden
op afstand via de Geberit Home app en door
Geberit goed opgeleide partners, dealers en
montagespecialisten zorgen ook na aankoop voor
eersteklas ondersteuning.
GEPRODUCEERD IN ZWITSERLAND
Op het hoofdkantoor van Geberit, gevestigd in het
Zwitserse Rapperswill-Jona, zijn meer dan 100
medewerkers verantwoordelijk voor de uiterst
nauwkeurige en betrouwbare productie van alle
AquaClean douchewc’s. De producten voldoen aan
de Europese normen en leggen dankzij de centrale
montage slechts korte transportafstanden af.

Productie van douchewc's...

LANGDURIGE GARANTIE
Met duurzame producten, hoogwaardige
materialen en betrouwbare onderdelenzekerheid
staat het merk Geberit voor de beste kwaliteit.
Verleng de standaard garantie met één jaar door
uw AquaClean douchewc te registreren en geniet
zorgeloos van het product.

... in het hart van Europa, in Rapperswil-Jona, Zwitserland.
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FRIS EN SCHOON
MET EEN DRUK OP
DE KNOP
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.

ALTIJD FRISSE LUCHT IN DE
BADKAMER
De geurzuivering verwijdert alle
onaangename geurtjes 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
temperatuurniveaus.

GEBRUIKERSHERKENNING
Dankzij de naderingssensor worden
functies zoals de verwarmde wc-zitting en
oriëntatielicht 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.

ZONDER AANRAKING
Dankzij de naderingssensor
wordt de wc-deksel
automatisch geopend.

WHIRLSPRAY
Geberit heeft de douchefunctie en
het hart van elke douchewc - de
douchestraal - de afgelopen 40 jaar
voortdurend geperfectioneerd.

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

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

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

www.geberit-aquaclean.nl/comfortfuncties
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ORIËNTATIELICHT
De discrete LED-verlichting voor
oriëntatie wordt geactiveerd door de
naderingssensor. Er kan gekozen worden
uit zeven verschillende kleuren en vijf
helderheidsniveaus.
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1 WHIRLSPRAY DOUCHETECHNOLOGIE
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.

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

1

4

5 VERWARMDE WC-ZITTING
Net zoals een verwarmde autostoel in de winter is ook de
verwarmde wc-zitting 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.

2 TURBOFLUSH SPOELTECHNOLOGIE
De innovatieve TurboFlush spoeltechnologie, gebaseerd op een
door Geberit ontwikkeld spoelrandloze wc, maakt een bijzonder
stille en grondige spoeling mogelijk. Dit betekent dat u de wc
op elk moment zonder storende geluiden kunt doorspoelen,
zelfs 's nachts. En omdat de TurboFlush spoeltechnologie de wc
schoner doorspoelt dan een normale spoeling, is het gebruik
van de wc-borstel vaak overbodig.

2

5

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.
Aangezien het systeem twee minuten draait, is er geen
extra ventilator nodig.

3

AFSTANDSBEDIENING/WANDBEDIENINGSPANEEL
Alle functies van de douchewc eenvoudig geactiveerd: de afstandsbediening en het draadloze, 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.
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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.

Gratis te downloaden

6

AQUACLEAN FUNCTIES IN DE GEBERIT HOME APP
Net als andere Geberit-producten kunnen de functies van
de douchewc gemakkelijk worden bediend via de Geberit
Home App. De smartphone wordt een afstandsbediening
waarmee alle persoonlijke instellingen, bijv. de douchestraalsterkte en -positie, temperatuur enz. kunnen worden
opgeslagen en meegenomen als u op reis gaat.
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"Ik kom altijd stralend
voor de dag. Dankzij
water."

GEBERIT AQUACLEAN

DE MODELLEN
EN HUN VOORDELEN
Geberit AquaClean douchewc's zijn verkrijgbaar in diverse varianten en
modellen. Ontdek welke douchewc perfect bij uw behoeften past.

VOOR DE PRIJSBEWUSTEN
AquaClean Tuma is een compacte allrounder met de belangrijkste functies.
Als Comfort-variant verwent hij u met veel comfort. Bij veel bestaande, in de
handel verkrijgbare keramieken, kan dit model ook gemakkelijk achteraf als
zitting worden geïnstalleerd.

VOOR DE DESIGNLIEFHEBBERS
AquaClean Sela is een designhoogtepunt in
elke badkamer. Elegant, hoogwaardig en met
diverse comfortfuncties voldoet hij aan de
hoge eisen die aan een douchewc worden
gesteld.

VOOR DE EXQUISE LICHAAMSBEWUSTEN
Het topmodel onder de Geberit douchewc's heet AquaClean Mera. Hij mist
geen enkele functie en is de best verkochte douchewc in Europa. Naast de
douchefunctie met Ladydouche beschikt hij over vele andere aangename
comfortfuncties – van verwarming van de wc-zitting en automatische
opening van het wc-deksel tot een warmeluchtföhn.
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AQUACLEAN TUMA CLASSIC

AQUACLEAN TUMA COMFORT

AQUACLEAN SELA

AQUACLEAN MERA CLASSIC

AQUACLEAN MERA COMFORT

WhirlSpray douchetechnologie

WhirlSpray douchetechnologie

WhirlSpray douchetechnologie

WhirlSpray douchetechnologie

WhirlSpray douchetechnologie

Rimfree® wandcloset

Rimfree® wandcloset

TurboFlush spoeltechnologie

TurboFlush spoeltechnologie

TurboFlush spoeltechnologie

Bediening via de Geberit Home app

Afstandsbediening

Afstandsbediening

Afstandsbediening

Afstandsbediening

Gebruikersprofiel (app)

Bediening via de Geberit Home app

Bediening via de Geberit Home app

Bediening via de Geberit Home app

Bediening via de Geberit Home app

Douchewatertemperatuur instelbaar (app)

4 programmeerbare gebruikersprofielen

4 programmeerbare gebruikersprofielen

4 programmeerbare gebruikersprofielen

4 programmeerbare gebruikersprofielen

Douchewatertemperatuur instelbaar (app)

Douchewatertemperatuur instelbaar

Douchewatertemperatuur instelbaar

Douchewatertemperatuur instelbaar

Ladydouche

Ladydouche

Ladydouche

Ladydouche

Warmeluchtföhn

Oriëntatielicht

Warmeluchtföhn

Warmeluchtföhn

Geurzuivering

Geurzuivering

Geurzuivering

Verwarmde wc-zitting

Verwarmde wc-zitting

Oriëntatielicht
Automatische bediening van de wc-deksel
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Meer functies van alle modellen op pagina 50.
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GEBERIT AQUACLEAN MERA

BUITENGEWOON
BRILJANT
Een douchewc die er niet alleen geweldig uitziet, maar ook
veel te bieden heeft? Dat is de Geberit AquaClean Mera!
Dit topmodel wordt gekenmerkt 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.

www.geberit-aquaclean.nl/mera

←
Wastafel: Geberit ONE opzetwastafel hoekig
Meubels: Geberit ONE wastafelblad en onderkast
Spiegel: Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight
Bedieningsplaat: Geberit Sigma50
WC: Geberit AquaClean Mera
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UITRUSTING AQUACLEAN MERA COMFORT EN CLASSIC

WHIRLSPRAY
DOUCHETECHNOLOGIE

WANDCLOSET ZONDER SPOELRAND MET
TURBOFLUSH SPOELTECHNOLOGIE

AFSTANDSBEDIENING

BEDIENING VIA DE GEBRIT HOME APP

INDIVIDUEEL INSTELBARE
STAND VAN DE DOUCHEARM

INSTELBARE WATERTEMPERATUUR

OSCILLERENDE DOUCHE

LADYDOUCHE

WARMELUCHTFÖHN

GEURZUIVERING

QUICKRELEASE-FUNCTIE
VOOR WC-DEKSEL EN -ZITTING

GEBRUIKERSDETECTIE

ONTKALKINGSFUNCTIE

ENERGIESPAARMODUS

STROOMAANSLUITING VEREIST

EXTRA COMFORTFUNCTIES AQUACLEAN MERA COMFORT

VERWARMDE WC-ZITTING

AUTOMATISCHE BEDIENING
VAN DE WC-DEKSEL

ORIËNTATIELICHT

AQUACLEAN MERA COMFORT EN CLASSIC ZIJN VERKRIJGBAAR IN TWEE DESIGNVARIANTEN

Designafdekking: alpien wit
Keramiek: wit
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Designafdekking: glansverchroomd
Keramiek: wit
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GEBERIT AQUACLEAN SELA

INTELLIGENTE
ELEGANTIE
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 als een normaal toilet.

www.geberit-aquaclean.nl/sela

←
Wastafel: Geberit VariForm opzetwastafel
Meubel: Geberit VariForm onderkast
Bedieningsplaat: Geberit Sigma70
WC: Geberit AquaClean Sela
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ALLE COMFORTFUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG
WHIRLSPRAY
DOUCHETECHNOLOGIE

WANDCLOSET ZONDER SPOELRAND MET
TURBOFLUSH SPOELTECHNOLOGIE

AFSTANDSBEDIENING

BEDIENING VIA GEBERIT HOME APP

ORIËNTATIELICHT

INDIVIDUEEL INSTELBARE
STAND VAN DE DOUCHEARM

INSTELBARE
WATERTEMPERATUUR

OSCILLERENDE DOUCHE

LADYDOUCHE

WC-ZITTING EN -DEKSEL MET
SOFTCLOSE

QUICKRELEASE FUNCTIE VOOR
WC-DEKSEL EN WC-ZITTING

GEBRUIKERSDETECTIE

ONTKALKINGSFUNCTIE

ENERGIESPAARMODUS

STROOMAANSLUITING VEREIST

FRISSE LUCHT VOOR IEDEREEN
Combineer de AquaClean Sela met de Geberit DuoFresh
module om altijd te genieten van frisse lucht in de
badkamer. De DuoFresh module verwijdert nare geurtjes
direct bij de bron en past op vrijwel alle Geberit Sigma
inbouwreservoirs. De Geberit bedieningsplaten Sigma01,
-10, -20, -21, -30 en -50 zijn geschikt voor de module.

←
Scan de QR-code en kom
meer te weten over de
Geberit DuoFresh module.

AQUACLEAN SELA IS VERKRIJGBAAR IN DRIE DESIGNVARIANTEN

Designkap: alpien wit
Keramiek: wit
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Designkap: glansverchroomd
Keramiek: wit

Designkap: wit mat
Keramiek: wit mat
Leverbaar vanaf 1 april 2023
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GEBERIT AQUACLEAN TUMA

VERRASSEND
VEELZIJDIG
De Geberit AquaClean Tuma Classic is het ideale instapmodel.
U kiest zelf hoe de douchewc is uitgerust: 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 toiletsysteem met
een perfect aansluitend Rimfree® wandcloset. Of als alternatief
als losse wc-zitting die ook met diverse, al geïnstalleerde wc's,
kan worden gecombineerd.
www.geberit-aquaclean.nl/tuma

←
Wastafel: Geberit ONE
Meubel: Geberit ONE onderkast
Spiegel: Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight
Bedieningsplaat: Geberit Sigma50
WC: Geberit AquaClean Tuma
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UITRUSTING AQUACLEAN TUMA COMFORT EN CLASSIC

WHIRLSPRAY
DOUCHETECHNOLOGIE

RIMFREE® WANDCLOSET

INDIVIDUEEL INSTELBARE
STAND VAN DE DOUCHEARM

INSTELBARE WATERTEMPERATUUR
(bij Comfort en Classic alleen via app)

(bij Classic alleen via app)

OSCILLERENDE DOUCHE

ONTKALKINGSFUNCTIE

WC-DEKSEL EN -ZITTING MET
SOFTCLOSE

QUICKRELEASE-FUNCTIE

ENERGIESPAARMODUS

BEDIENING VIA GEBERIT HOME APP

(alleen deksel)

STROOMAANSLUITING VEREIST

EXTRA COMFORTFUNCTIES GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

AFSTANDSBEDIENING

LADYDOUCHE

VERWARMDE WC-ZITTING

WARMELUCHTFÖHN

GEURZUIVERING

GEBRUIKERSDETECTIE

AQUACLEAN TUMA COMFORT IS VERKRIJGBAAR IN VIER DESIGNAFDEKKINGEN

Designafdekking: alpien wit
Keramiek: wit

Designafdekking: zwart glas
Keramiek: wit

Designafdekking: wit glas
Keramiek: wit

Designafdekking: geborsteld rvs
Keramiek: wit

←
Vind snel en eenvoudig de
AquaClean zitting voor uw huidige
wc met de online wc-check.
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.
28

www.geberit-aquaclean.nl/gids
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GEBERIT AQUACLEAN VLOERSTAANDE MODELLEN

STANDVASTIG,
PRAKTISCH, ELEGANT

Wastafel: Geberit Smyle Square
Meubel: Geberit Smyle onderkast
Spiegel: Geberit Option Basic lichtspiegel
Bedieningsplaat: Geberit Sigma20 met DuoFresh
WC: Geberit AquaClean Tuma Comfort vloerstaand
↓

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.

De douchewc AquaClean Mera vloerstaand
overtuigt door de combinatie met een
geïntegreerd reservoir en biedt dezelfde functies
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.
←

←
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 en is verkrijgbaar
in dezelfde kleuren als het wandcloset.
30
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LAAT U INSPIREREN

↑
De nieuwe mat witte AquaClean Sela
harmonieert met de matte oppervlakken
van de Geberit bedieningsplaat Sigma70
en de iCon wastafel.

↑
De moderne Geberit VariFrom onderkast
met ronde opzetwastafel vormt een perfecte
combinatie met het puristische design van
AquaClean Sela.

32

↑
AquaClean Tuma in perfecte combinatie met producten uit de Geberit iCon badkamerserie.
De lichtspiegel is van de Geberit Option serie en creëert een warme sfeer.

↑
Kwaliteit toont zich in vele facetten: De
douchewc AquaClean Mera Comfort
en de hoogwaardige producten van de
Geberit ONE badkamerserie.
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DIGITALE ONDERSTEUNING

MEER FLEXIBILITEIT
VOOR U
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Met de Geberit Home app verandert uw smartphone in een
afstandsbediening voor de AquaClean douchewc's, waarmee u alle
functies comfortabel kunt uitvoeren en persoonlijke instellingen kunt
opslaan. De app biedt extra mogelijkheden zoals het uitvoeren van
software-updates en hij geeft interessante tips voor onderhoud en
verzorging van het apparaat.
VERLENGDE GARANTIE
Vanaf het moment van de installatie biedt
Geberit standaard een garantie van twee
jaar en neemt de verantwoordelijkheid in
deze periode voor de gratis vervanging
van defecte onderdelen. Als u uw
AquaClean douchewc registreert,
verlengt Geberit de garantieperiode met
één jaar. Het enige wat u hier voor hoeft
te doen is uw douchewc te registreren op
www.geberit-aquacelan.nl/garantie of
de meegeleverde garantiekaart binnen
90 werkdagen na de installatiedatum naar
Geberit te sturen.

SERVICE OP AFSTAND
Heeft uw douchewc service nodig? In veel
gevallen kunnen wij u zonder een
persoonlijk bezoek van een servicemonteur helpen dankzij onze unieke
service op afstand. Deze kunt u eenvoudig
via de Geberit Home app aanvragen. Met
uw toestemming krijgt Geberit toegang tot
uw douchewc en kan op afstand de
service uitvoeren.

Naast de eenvoudige
bediening van
de AquaClean
douchewc's, kan ook
de registratie van de
douchewc via een
smartphone worden
uitgevoerd.
←
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EENVOUDIG
HYGIËNISCH SCHOON
DANKZIJ INNOVATIEVE TECHNOLOGIE

Eenvoudige en grondige
spoeling dankzij het
spoelrandloze keramiek
↓

Hygiëne en schoonmaakgemak van de wc
staan voorop bij de ontwikkeling van AquaClean
douchewc's. Het speciale, krasvaste KeraTect®
glazuur beschermt de keramische oppervlakken
jarenlang. Het is bovendien gemakkelijk en
efficiënt schoon te maken.
Ook de douchekop is gemakkelijk te reinigen, te
vervangen en te vernieuwen.

←
Ontkalkingsprogramma

←
Verwijder de wc-zitting
en de deksel in een
handomdraai

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 technologie is het closet
eenvoudig schoon te maken.

GEMAKKELIJK TE VERWIJDEREN
ZITTING EN DEKSEL
Dankzij de QuickRelease-functie kunnen de
wc-zitting en het deksel moeiteloos worden
verwijderd. Hierdoor zijn alle hoekjes goed te
bereiken tijdens het schoonmaken.

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 koffiemachine.
Op de afstandsbediening, het bedieningspaneel
aan de zijkant en de Geberit Home 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.
←
Voor- en naspoelen
van de douchearm bij
elke douchebeurt
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www.geberit-aquaclean.nl/hygiëne
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Douchevloer: Geberit Olona
Bedieningsplaat: Geberit Sigma50
WC: Geberit AquaClean Mera Comfort
↓

OPLOSSINGEN VOOR ELKE SANITAIRE RUIMTE

MODERNE BADKAMER
IN ENKELE UREN
Een Geberit AquaClean douchewc kan in zo goed als elke sanitaire ruimte worden
geïnstalleerd. Het enige wat extra nodig is, is een elektriciteitsaansluiting.

TS
H
C
E
IN SL LE URE N RD
E N K ES TA L L E E
GEÏN

Moderne wc’s bieden diverse oplossingen
waar stroom voor nodig is. Denk bijvoorbeeld
aan een douchewc, geurzuivering of een
touch free bedieningsplaat. Daarom is het
belangrijk om tijdens de installatie van het
inbouwelement al een elektrische aansluiting
te plaatsen.
Het plaatsen van een netaansluiting is ook
aan te raden wanneer u er op dit moment
geen gebruik van gaat maken. Het geeft u
de mogelijkheid om in de toekomst gebruik
te maken van elektrische apparaten zonder
dat u de muur hiervoor moet openbreken.
230V netaansluiting
voor Geberit AquaClean
is verborgen achter het
wandcloset.

Positie voor de
wateraansluiting voor de
losse Geberit AquaClean
wc-zittingen.

Elektrische
aansluiting via
stopcontact voor de
losse zittingen van
Geberit AquaClean.

Positie voor de verborgen
wateraansluiting voor
Geberit AquaClean complete
toiletsystemen.

5 cm

19,5 cm

38

5 cm

30 cm
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TOILETRENOVATIE MET GEBERIT MONOLITH

EENVOUDIG EN
SNEL NAAR EEN
WELLNESSRUIMTE

Zandgrijs glas

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.

Zwart glas

Het extra slanke reservoir en de techniek bevinden
zich achter een elegant oppervlak. De Monolith kan
snel en zonder grote ongemakken aan de bestaande
waterleidingen en afvoerleidingen 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.

Betonlook

Wit glas

Geberit Monolith

Geberit Monolith

lava glas

leisteen

De elegante voorzijde van de Monolith Plus
verbergt ook een oplossing voor de waterhygiëne:
de intervalspoeling. Deze kan via de Geberit Home
app worden geprogrammeerd en spoelt de
waterleidingen en de sanitairmodule in individueel
instelbare intervallen betrouwbaar door, waardoor
kiemvorming in het stilstaande water wordt
voorkomen.

SNELLE RENOVATIE
Zonder bouwkundige aanpassingen zijn
de Geberit Monolith en Monolith Plus al
na enkele uren gebruiksklaar en daarmee
de ideale oplossing voor een snelle
renovatie.
SOFT TOUCH
Bij de Geberit Monolith Plus
sanitairmodule volstaat een zachte
aanraking om de spoeling te activeren.
GEURZUIVERING
De geïntegreerde geurzuivering van de
Geberit Monolith Plus neutraliseert nare
geuren zodat iedereen ten alle tijden kan
genieten van een frisse lucht.

VOOR
Situatie met opbouwreservoir
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NA
Situatie met Geberit Monolith

Wastafel: Geberit ONE
Meubels: onderkast met zijkast
Spiegel: Geberit ONE spiegelkast met
nis en ComfortLight
Douchet: Geberit douchewandgoot
WC: Geberit AquaClean Mera Comfort
met Monolith Plus sanitairmodule
→
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IDEAAL VOOR HUURDERS
Dankzij het eenvoudige en
compacte design past de
Geberit AquaClean Tuma in
vrijwel elk badkamer. De
combinatie met de Geberit
AquaClean designplaat biedt
een ideale en flexibele
oplossing voor huurwoningen
omdat deze bij een verhuizing
verwijderd kan worden en in
de nieuwe woning weer
geplaatst kan worden.
↑
Verkrijgbaar als tweedelige set
voor de Geberit AquaClean
complete systemen Mera, Sela
en Tuma.

VOOR
Conventioneel wandcloset

↑
Verkrijgbaar in één
geheel voor de losse
Geberit AquaClean
wc-zittingen.

NA
Frisse uitstraling dankzij Geberit AquaClean Mera
met designplaat

GEBERIT AQUACLEAN DESIGNPLAAT

FLEXIBELE
OPLOSSING
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 designplaat verborgen wordt.

EENVOUDIGE MONTAGE
EN DEMONTAGE
De Geberit designplaat wordt
op de houder van de
bestaande bedieningsplaat
bevestigd – zonder de tegels
of de muur te beschadigen.
De designplaat en de Geberit
AquaClean douchewc
kunnen zo eenvoudig en
zonder beschadigingen
achter te laten worden
verwijderd. Zo wordt de
oorspronkelijke situatie bij
een verhuizing snel en
gemakkelijk hersteld.

VERKRIJGBAAR
IN 2 KLEUREN EN
VERSCHILLENDE
MATERIALEN
De waterdichte designplaat
is leverbaar in alpien wit, wit
glas en zwart glas.

UW SANITAIR SPECIALIST GEEFT U GRAAG ADVIES.
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GEBERIT AQUACLEAN EN HET MILIEU

4 DUURZAME REDENEN
VOOR EEN DOUCHEWC
1. VERGELIJKING ECOLOGISCHE VOETAFDRUK
Reiniging met water is schoner en zachter dan met toiletpapier. Ook op ecologisch vlak
scoren de douchewc's van Geberit zeer goed en zijn ze vergelijkbaar met klassieke wc's
en het gebruik van toiletpapier. Het extra waterverbruik voor de douchefunctie is
daarbij verwaarloosbaar. De productie van toiletpapier en het energieverbruik tijdens
de verwarming van het water daarentegen spelen een significantere rol.

GEBERIT AQUACLEAN DOUCHEWC'S
VERGELEKEN MET CONVENTIONELE WC'S
MET WC-PAPIER EN BIDET
90
80

2. EEN DOUCHEWC VERMINDERT
HOUTVERBRUIK
Wist u dat een gezin jaarlijks gemiddeld 27,5 kg
toiletpapier gebruikt? Wanneer u voor een douchewc
kiest, vermindert het gebruik van hout voor
toiletpapier met 61 kg. Dat komt overeen met een
boomstam van 1,7 meter hoogte en 30 centimeter
diameter.
3. REINIGING MET WATER HELPT OM WATER
TE BESPAREN
Reiniging met water verbruikt minder water dan
reiniging met toiletpapier. Voor de fabricage van
toiletpapier is voor een gezin jaarlijks 2.350 liter
water vereist. De douchefunctie van AquaClean Mera
Comfort verbruikt daarentegen slechts 1.500 liter en
bespaart dus 850 liter water per jaar. Dat komt
overeen met bijna 6 baden van 150 liter.

70
60
50
40
30

4. BESPAART TOILETPAPIER EN IS GOED
VOOR UW PORTEMONNEE
Met een douchewc van Geberit kiest u voor hoge
kwaliteit en lage werkingskosten. Alle AquaCleanmodellen zijn uitgerust met een energiespaarmodus
en verbruiken in deze modus ten hoogste 0,5 Watt in
stand-by. Bovendien bespaart een gemiddeld gezin
circa 212 rollen toiletpapier per jaar, wat
overeenkomt met ongeveer 60 euro.

Gemiddeld gezin: Een gezin van vier personen, dagelijks één
grote en vier kleine boodschappen per persoon, 4-laags
toiletpapier van nieuwe vezels, 5 vellen voor een kleine
boodschap en 15 vellen voor een grote boodschap.

WC-papier

20

Water

10

Elektriciteit

0

WC-eenheid
AquaClean
Mera

AquaClean
Sela

AquaClean
Tuma

WC's en
bidets

WC met
papier

Alle AquaClean douchewcmodellen zijn uitgerust met een
energiebesparende modus.

De grafiek toont het milieueffect, geëvalueerd volgens de IMPACT World+ methode.
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TOP KLANTTEVREDENHEID

GEBERIT AQUACLEAN
MAAKT GELUKKIG
We hebben meer dan een miljoen klanten blij gemaakt met onze douchewc's en dat willen
we zo houden. Elke dag onderzoeken en ontwikkelen wij nieuwe dingen voor uw comfort –
en dat loont: 80% van onze klanten is volledig tevreden over Geberit AquaClean en zou het
te allen tijde aanbevelen.
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mevrouw Heijens

meneer Loer

"Ik noem het een
wellness toilet"

"Pure luxe, hygiëne,
gemak en genot!"

meneer Waarts & mevrouw Van Dongen

meneer Van den Berk

"Buiten hygiëne is het
vooral een gevoel van luxe."

"Wij wisten meteen dat het
een goede investering is."

"Douchen? Dat
doe ik voortaan
ook zittend."

TOP SERVICE

WE STAAN
VOOR U KLAAR
Met een ervaren klantenservice zorgen wij ook na de aankoop voor een prettige
ervaring. Een aanzienlijk aantal servicegevallen kan al aan de telefoon worden
opgelost. En anders zijn we in heel Nederland snel ter plaatse met onze betrouwbare
servicemonteurs. De goede enquêteresultaten motiveren ons om u te overtuigen
met topprestaties op het gebied van kwaliteit, advies en service.

KLANTENSERVICE*

97%

van de deelnemers is tevreden of
zeer tevreden over de
vriendelijkheid en bekwaamheid van
de servicemonteurs

94%

van de deelnemers is tevreden of zeer
tevreden over de vriendelijkheid, de
opmerkzaamheid en de bekwaamheid van
de Geberit klantenservice

96%

algehele tevredenheid over de
klantenservice

* (Bron: Klanttevredenheidsonderzoek september 2021, Geberit intern)

Ontdek alles over de uitstekende servicedienst van Geberit:
www.geberit-aquaclean.nl/contact
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"Hartelijk dank voor de service
van uw monteur. Alles verliep
heel soepel. Ik raad iedereen
een douchewc aan."

"Ik ben goed geadviseerd over
de verschillende modellen
en ben zeer tevreden over de
service."

"We zijn zeer tevreden over
de hulp die we gekregen
hebben. In het bijzonder over
het snelle en competente
werk van de servicemonteur."

Originele reacties van klanten aan Geberit
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MODELOVERZICHT

Prijscategorie

Compleet
toiletsysteem

Compleet
toiletsysteem

AQUACLEAN MERA

AQUACLEAN SELA

COMFORT

CLASSIC

1
1 11 11 11 11

1
1 11 11 11

1
1 11 11

Losse
wc-zitting

Compleet
toiletsysteem

Compleet
toiletsysteem,
vloerstaand

AQUACLEAN TUMA

Compleet
toiletsysteem

Losse
wc-zitting

AQUACLEAN

COMFORT

CLASSIC

1
1 11

1
1 11

4000
1
1

WhirlSpray douchetechnologie

MODELKLEUREN
GEBERIT AQUACLEAN
SELA EN MERA
COMFORT EN CLASSIC
alpien wit

Wandcloset zonder spoelrand met TurboFlush

glansverchroomd

Rimfree® wandcloset

wit mat (alleen Sela)
Afstandsbediening
Afstandsbediening app
Programmeerbare gebruikersprofielen

4 gebruikers

4 gebruikers

4 gebruikers

4 gebruikers

1 gebruiker (alleen via app)

5 niveaus

5 niveaus

5 niveaus

5 niveaus

5 niveaus

GEBERIT AQUACLEAN
TUMA COMFORT

Oriëntatielicht
Aantal instelbare waterstraalsterktes

alpien wit
5 niveaus

wit glas
zwart glas

Individueel instelbare stand
van de douchearm

(alleen via app)

Instelbare watertemperatuur

geborsteld rvs
AAN of UIT

(alleen via app)

(alleen via app)

AquaClean Tuma Classic alleen
verkrijgbaar in alpien wit.

Oscillerende douche

GEBERIT MONOLITH

Ladydouche

wit glas

Verwarmde wc-zitting

zwart glas
Warmeluchtföhn

lava glas
zandgrijs glas

Geurzuivering

betonlook
Automatische bediening van de wc-deksel

leisteen

SoftClose
QuickRelease-functie
(alleen deksel)

(alleen deksel)

GEBERIT DESIGNPLAAT

Gebruikersdetectie*

alpien wit

Ontkalkingsfunctie

wit glas

Energiespaarmodus

zwart glas

Artikelnummer

Breedte x hoogte x diepte (in cm)

Vloerstaand model

glansverchroomd: 146.210.21.1
alpien wit: 146.210.11.1

39,5 x 35 x 59

glansverchroomd: 146.200.21.1
alpien wit: 146.200.11.1

39,5 x 35 x 59

alpien wit: 146.240.11.1

glansverchroomd: 146.220.21.1
alpien wit: 146.220.11.1
wit mat: 146.220.JT.1
37,5 x 33 x 56,5

wc-zitting: 146.270.xx.1
toiletsysteem: 146.290.xx.1

wc-zitting: 146.070.11.1
toiletsysteem: 146.090.11.1

wc-zitting: 146.130.11.1
toiletsysteem: 146.135.11.1

wc-zitting: 36 x 10,6 x 52,3
toiletsysteem: 36 x 39 x 55,3

wc-zitting: 36 x 10,6 x 52,3
toiletsysteem: 36 x 39 x 55,3

wc-zitting: 40 x 15,5 x 50,5
toiletsysteem: 40,0 x 43,5 x 53,0

146.310.xx.1

alpien wit: 146.320.11.1

Combineerbaar met designplaat
Combineerbaar met Geberit Monolith

GELDT VOOR ALLE MODELLEN:
Nominale spanning/frequentie: 230V / 50-60 Hz., vooraf ingestelde watertemperatuur van 37 °C,
energiespaarmodus < 0,5 W, speciaal KeraTect® glazuur (behalve AquaClean 4000)
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* De gebruikersdetectie heeft alleen
betrekking op de warmwaterproductie.

De details van alle functies zijn te vinden op internet
www.geberit-aquaclean.nl/comfortfuncties
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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

NL-01-2023-607

Contactgegevens:

