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Poznaj Geberit AquaClean
Woda stanowi nieodłączny element 
codziennej higieny osobistej. Myje, 
daje poczucie świeżości i zapewnia 
dobre samopoczucie. W wielu kultu-
rach od dawna naturalną rzeczą jest 
podmywanie się po skorzystaniu z to-
alety. U nas także coraz więcej osób 
przekonuje się do tej naturalnej, deli-
katnej metody utrzymania higieny, któ-
ra wykorzystuje wodę zamiast papieru 
toaletowego. Geberit AquaClean ofe-
ruje taką możliwość za jednym naci-
śnięciem przycisku – jest to skutecz-
ne, kompleksowe i wyjątkowe 
doświadczenie. Oto toaleta myjąca, 
która zapewnia uczucie absolutnej 
świeżości i czystości przez cały dzień.
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Na rynek wchodzi nowa toaleta myjąca Geberit AquaClean 
Tuma, która stanowi kompaktowe, wszechstronne rozwiązanie 
dla każdego domu. Ten elegancki produkt stanowi połączenie 
wyrafi nowanej technologii ze stylowym i prostym wzornic-
twem. System Geberit AquaClean Tuma może być również 
oferowany jako deska myjąca, która zapewnia te same funkcje 
co kompleksowe rozwiązanie i można ją odpowiednio dopaso-
wać.

Nowość
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Dlaczego toaleta myjąca? 
Bo tylko woda daje  
prawdziwą czystość.

Czyszczenie samochodu lub rąk samym 
ręcznikiem papierowym albo wilgotnymi 
chusteczkami, a nawet wycieranie się 
zamiast korzystania z natrysku – większość 
ludzi w Europie Centralnej prawdopodobnie 
nigdy nie pomyślałoby o stosowaniu 
którejkolwiek z tych praktyk, dopóki nie 
rozpoczęliby wędrówki przez pustynię. 
Branie prysznica to zwykła czynność w 
naszym codziennym życiu. I bądźmy szcze-
rzy – czy naprawdę czują się Państwo 
czysto po skorzystaniu wyłącznie z papieru 
toaletowego?

Pomysł mycia wrażliwych, intymnych 
części ciała wodą to nic nowego i dlatego w 
wielu krajach można spotkać bidet lub 
bidetkę.

Toalety myjące firmy Geberit w pomysłowy 
sposób łączą funkcjonalność miski toale-
towej z bidetem, dzięki czemu po skorzy-
staniu z toalety można, nie zmieniając 
pozycji, cieszyć się uczuciem świeżości i 
czystości za naciśnięciem jednego przyci-
sku. Co więcej, dzięki doskonałemu połą-
czeniu wzornictwa i technologii toalety 
myjącej Geberit AquaClean nie zajmują 
więcej miejsca niż konwencjonalna miska 
WC.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się
więcej na temat korzyści wynikających z
podmywania wodą, szczegółowe informa-
cje na ten ciekawy temat można uzyskać
pod adresem:
→  www.geberit-aquaclean.pl
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Rewolucyjna technologia.
By cieszyć się dobrym  
samopoczuciem.

W siedzibie głównej Geberit w Rapperswil-Jona w Szwajcarii 
przez ostatnie 40 lat, wykorzystując naszą fachową wiedzę, 
podejmowaliśmy ogromne wysiłki, by rozwinąć technologię 
toalety myjącej i doskonalić nasze produkty. W efekcie w 
oparciu o opatentowaną technologię powstały toalety 
myjące Geberit AquaClean zapewniające imponujący po-
ziom komfortu i wyrafinowania.

Połączenie technologii prowadzenia strumienia wody, akustyki i ergono-
mii zapewnia maksymalny komfort  
Opatentowana technologia natrysku WhirlSpray dzięki pulsacyjnemu 
strumieniowi wody zapewnia wyjątkowo dokładne, ale jednocześnie 
delikatne mycie bez nadmiernego zużycia wody. Innowacyjna technika 
spłukiwania TurboFlush, oparta na asymetrycznej wewnętrznej geometrii 
bezkołnierzowej miski ceramicznej opracowanej przez firmę Geberit, 
umożliwia bardzo dokładne spłukiwanie toalety. Dzięki przemyślanej 
akustyce funkcje usuwania zapachów i spłukiwania są wyjątkowo ciche. 
Ergonomiczny projekt deski sedesowej wykonanej z wysokiej jakości 
tworzywa powstał w oparciu o szereg badań i testów nad formą.
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Doskonałe połączenie wzornictwa i technologii
Dzięki miniaturyzacji technologii możemy opracowywać opływowe toalety myjące o prostym, lecz eleganckim wzornictwie. Wszyst-
kie przyłącza wody i prądu są ukryte w obudowie toalety myjącej. Technologia modułowa zapewnia łatwy dostęp i powoduje, że 
montaż i utrzymanie toalety nie sprawiają żadnych problemów.

Wysoki poziom bezpieczeństwa wody pitnej
Toalety myjące Geberit AquaClean spełniają wszystkie stosowne wymogi europejskie, włącznie z 
normą dotyczącą wody pitnej EN 1717. Zintegrowane przyłącza zasilania wody z zabezpieczeniem 
przed cofaniem się wody powodują, że Geberit spełnia wymagania tej normy i gwarantuje, że 
toalety myjące Geberit nie zanieczyszczają sieci wody pitnej. Nie ma też potrzeby instalowania 
żadnych dodatkowych urządzeń.
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Geberit nie idzie na żadne kompromisy w kwestii 
higieny i czystości, gdy opracowuje toalety myjące 
AquaClean. Dzięki technologii opracowanej przez 
Geberit toalety myjące AquaClean niemal w całości 
czyszczą się same. Toalety myjące wyróżniają 
wysokogatunkowe materiały, regularne linie oraz 
płynne przejścia kształtów. Obszary niedostępne 
znajdują się w miejscach, w których zabrudzenie 
jest po prostu niemożliwe. Integracja technologii 
umożliwia ograniczenie do minimum obszarów 
niedostępnych i unikanie gromadzenia się brudu, 
natomiast specjalna warstwa ochronna zapewnia, 
że zabrudzenia i woda spłukująca całkowicie 
spływają. Dzięki temu nie ma żadnej szansy na 
namnażanie się bakterii i zarazków. Ergonomiczna 
pozycja deski sedesowej zapobiega również 
gromadzeniu się pozostałości zabrudzeń w misce 
ceramicznej, odprowadzając je do syfonu. Taka 
koncepcja produktu jest gwarancją higieny i 
czystości, które stanowią dla nas standard.
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Łatwe utrzymywanie 
higieny.
Bezkompromisowa czystość.

Powierzchnie wolne od zabrudzeń
Ramię natryskowe i dysze natryskowe w toaletach 
myjących AquaClean są czyszczone automatycznie. 
Pozostają zawsze czyste, ponieważ są wypłukiwane 
świeżą wodą przed i po każdym użyciu. Dodatkowe 
zewnętrzne zasilenie wodą zapewnia komora 
czyszcząca do czyszczenia dyszy natryskowej, gdy 
nie jest ona w użyciu oraz całego ramienia natrysko-
wego podczas jego wysuwania i wsuwania. Ogranicza 
to znacznie konieczność ręcznego czyszczenia.

W razie potrzeby dyszę natryskową i ramię natrysko-
we w AquaClean Mera można łatwo zdemontować, 
wyczyścić i wymienić.

Funkcja QuickRelease do zwalniania klapy i deski 
sedesowej również zapewnia łatwe korzystanie oraz 
czyszczenie w zaledwie kilku prostych krokach.

Wypłukiwanie do czysta
Toalety myjące Geberit AquaClean są również niezrównane pod względem spłukiwania. Innowacyjna technika spłukiwa-
nia TurboFlush, oparta na asymetrycznej wewnętrznej geometrii bezkołnierzowej miski ceramicznej opracowanej przez 
fi rmę Geberit, umożliwia optymalne spłukiwanie toalety z zastosowaniem jednego bocznego wlotu wody i ukierunkowa-
nego prowadzenia strumienia wody spłukującej. Technika ta jest nie tylko o wiele bardziej wydajna niż w przypadku 
standardowego spłukiwania, jest też znacznie cichsza i bardziej ekonomiczna. Kolejną zaletą dokładnego spłukiwania jest 
znaczne ograniczenie konieczności czyszczenia miski. Dzięki technice spłukiwania TurboFlush nie ma potrzeby dokład-
nego szorowania lub stosowania silnych środków czyszczących.

Projekt bezkołnierzowej miski Rimfree® gwarantuje również doskonałą higienę. Skuteczne prowadzenie strumienia wody 
powoduje, że cała wewnętrzna powierzchnia miski ceramicznej jest wypłukiwana do czysta. Łatwiej zatem dbać o toalety 
Rimfree® niż o tradycyjne modele. Bezkołnierzowy projekt zapewnia, że nie ma ukrytych miejsc, gdzie mogą gromadzić 
się osady. Doskonała technika spłukiwania z opatentowanym systemem naprowadzania spłukiwania zapewnia dynamicz-
ne i solidne spłukiwanie nawet przy częściowym spłukiwaniu.

Specjalnie opracowany program odkamieniania obejmuje wszystkie elementy mające kontakt z wodą. Informacje wyświe-
tlane na pilocie zdalnego sterowania lub panelu sterowania rzetelnie wskazują, kiedy należy wykonać odkamienianie i 
uruchomić odpowiedni program.
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Wzornic-
two i  
wygoda. 
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Całkowicie bezkonkurencyjna pod względem 
komfortu i wyrafinowania toaleta Geberit 
AquaClean Mera daje wrażenie elegancji i 
lekkości.
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Geberit AquaClean Mera
Niepowtarzalny geniusz.

Toaleta Geberit AquaClean Mera to uosobienie ponadczasowej elegan-
cji. Ta kompaktowa toaleta myjąca harmonijnie współgra z każdym 
wystrojem łazienki i wyróżniają ją wysokojakościowe materiały, regular-
ne linie oraz płynne przejścia kształtów.
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Technologia natrysku WhirlSpray
Opatentowana technologia natrysku 
WhirlSpray obejmuje dwie dysze i 
zapewnia dokładnie ukierunkowane oraz 
staranne mycie. Jest to możliwe dzięki 
rotacyjnemu i pulsacyjnemu strumieniowi 
wody o działaniu wzmocnionym przez 
dynamiczne napowietrzanie. Użycie tego 
systemu daje ogromne korzyści: przyjem-
niejsze i dokładniejsze mycie przy 
jednoczesnym ograniczeniu zużycia 
wody.

Technika spłukiwania TurboFlush
Innowacyjna technika spłukiwania 
TurboFlush, oparta na asymetrycznej 
wewnętrznej geometrii miski ceramicznej 
bez wewnętrznego kołnierza opracowa-
nej przez firmę Geberit, umożliwia bardzo 
dokładne i ciche spłukiwanie toalety z 
zastosowaniem jednego bocznego wlotu 
wody i ukierunkowanego prowadzenia 
strumienia wody spłukującej. Wysokiej 
jakości miskę ceramiczną wykończono 
specjalną warstwą ochronną, która 
zapobiega gromadzeniu się zabrudzeń. 
Ograniczono do minimum obszary 
niedostępne i całkowicie zrezygnowano z 
wewnętrznego kołnierza.

Toaleta Geberit AquaClean Mera na pierwszy rzut oka nie ujawnia wiele – wszystkie przyłącza wody i prądu są ukryte w jej obudowie, 
natomiast solidne mocowanie podwieszanej toalety myjącej jest ukryte za wysokiej jakości powłoką z tworzywa sztucznego 
dostępną w wersjach z wykończeniem chromowanym lub białym.

Aby zapewnić maksymalny komfort od początku do końca, toaleta myjąca jest wyposażona w innowacyjny, hybrydowy system 
ciepłej wody łączący funkcje ogrzewania przepływającej i stojącej wody zapewniający szybkie dostarczenie wystarczającej ilości 
wody o temperaturze ciała.
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Geberit AquaClean Mera
Czołowy produkt dostępny w 
dwóch wersjach.

↑ Toaleta Geberit AquaClean Mera jest dostępna w dwóch różnych wersjach: model AquaClean Mera 
Classic ma już szereg kompletnych i imponujących funkcji najwyższej jakości, w tym usuwanie zapachów i 
suszarkę z ciepłym strumieniem powietrza, natomiast model Comfort oferuje jeszcze więcej funkcji 
zapewniających komfort.

Technologia natryskowa WhirlSpray z 
pięcioma regulowanymi ustawieniami 
poziomu ciśnienia

Miska ceramiczna bez kołnierza, z techniką 
spłukiwania TurboFlush

Poręczny pilot zdalnego sterowania,
z możliwością zawieszenia na ścianie

Oświetlenie orientacyjne 
(funkcja dostępna tylko w modelu AquaClean Mera 

Comfort)

Indywidualnie regulowana pozycja ramie-
nia natryskowego

Regulowana temperatura wody z natrysku

Natrysk oscylacyjny

Funkcja delikatnej higieny intymnej pań

Ogrzewanie deski
(funkcja dostępna tylko w modelu AquaClean Mera 

Comfort)

Suszenie

Usuwanie zapachów

Bezdotykowy mechanizm automatycznego 
otwierania i zamykania klapy (funkcja dostęp-

na tylko w modelu AquaClean Mera Comfort)

Funkcja QuickRelease dla otwierania i 
zamykania klapy i deski sedesowej

Rozpoznawanie użytkownika

Funkcja odkamieniania

Tryb oszczędzania energii
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Zdalne sterowanie
Poza pilotem zdalnego sterowania Geberit oferuje również montowany na ścia-
nie panel sterowania do obsługi toalety myjącej. W przypadku obu tych produk-
tów dostępne funkcje są czytelnie wyświetlone. Wprowadzanie danych jest 
proste i wystarczy kliknąć przycisk, by przywołać osobiste ustawienia, takie 
jak intensywność natrysku czy położenie ramienia natryskowego. Intuicyjny w 
obsłudze elegancki pilot wygodnie układa się w dłoni. Montowany na ścianie 
panel sterowania jest bezprzewodowy i można go zamontować w dowolnym 
miejscu na ścianie. 

Urządzenie do higieny intymnej kobiet
Toaleta Geberit AquaClean Mera jest wyposażona w oddzielne urządzenie do 
higieny intymnej pań ze szczególnie delikatnym strumieniem wody. Dysza jest 
tu ukryta w ramieniu natryskowym, co zapewnia jej ochronę i higieniczną czy-
stość nawet wtedy, gdy nie jest używana.

Dzięki nowej aplikacji Geberit można w łatwy i bezpośredni sposób obsługiwać AquaClean Mera. Poza funkcją zdalnego 
sterowania aplikacja oferuje szereg innych opcji ustawień. Na przykład można zapisać w niej osobiste ustawienia, by 
móc je zastosować podczas podróży, gdy korzystamy z innych toalet AquaClean Mera. Aplikację można pobrać bezpłat-
nie w iTunes App Store i Google Play Store.

Usuwanie zapachów
Aktywowana automatycznie funkcja usuwania zapachów jest cicha i pozwala 
pozbyć się nieprzyjemnych zapachów dokładnie tam, gdzie trzeba: w misce 
ceramicznej. Powietrze w misce jest oczyszczane przez trwały fi ltr ceramiczny o 
strukturze plastra miodu.

Suszenie z ciepłym powietrzem
Ramię suszarki automatycznie dostosowuje swoje położenie do ostatniej pozy-
cji, w jakiej znajdował się natrysk, zapewniając optymalną efektywność susze-
nia. Inteligentna funkcja suszenia uwzględnia zmiany wrażliwości skóry na 
ciepło w trakcie suszenia.

Ogrzewanie deski
Ulepszona pod względem ergonomii deska sedesowa, wykonana z wysokiej 
jakości duroplastu, posiada zintegrowane ogrzewanie. Dzięki czujnikowi zbliże-
niowemu sedes zaczyna się nagrzewać, gdy ktoś zbliża się do toalety.

Oświetlenie orientacyjne
Dyskretne oświetlenie przyciąga uwagę i służy pomocą w nocy. To nastrojowe 
oświetlenie LED, uruchamiane przez czujnik zbliżeniowy, jest dostępne w jed-
nym z siedmiu kolorów do wyboru i pięciu poziomach jasności.
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Montaż rozwiązania Geberit AquaClean Tuma jest możliwy w niemalże 
wszystkich sytuacjach konstrukcyjnych.
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Geberit AquaClean Tuma 
Zaskakująco wszechstronna. 

Nowa toaleta myjąca Geberit AquaClean Tuma 
zapewnia świeżość i komfort dla każdego domu. 
Dzięki swojej kompaktowej formie ta toaleta 
stworzona przez projektanta Christopha Behlinga 
zapewnia optymalne wykorzystanie dostępnej 
przestrzeni. Atrakcyjna płyta ozdobna, dostępna w 
różnych kolorach i materiałach sprawia, że urzą-
dzenie to podkreśla walory estetyczne nawet 
małych łazienek i natychmiast przekształca je w 
oazę komfortu.

System Geberit AquaClean Tuma jest dostępny w formie 
kompleksowego rozwiązania z idealnie dopasowaną miską 
ceramiczną oraz ukrytymi przyłączami zasilania i wody. System 
AquaClean Tuma może być również oferowany jako deska 
myjąca, która zapewnia te same funkcje co kompleksowe rozwią-
zanie i można ją dopasowywać do różnych zainstalowanych już 
muszli ceramicznych.

Montaż deski myjącej jest prosty i bezpośredni oraz nie wymaga 
żadnych poważnych zmian konstrukcyjnych, dzięki czemu 
idealnie nadaje się do wynajmowanych pomieszczeń. Dlatego też 
deska myjąca to idealny i elastyczny element wyposażenia 
łazienki dla wszystkich najemców, którzy chcą poprawić wygląd 
swojej łazienki i jednocześnie cieszyć się świeżością.

↑ Deska myjąca AquaClean Tuma ze 
standardową miską ceramiczną
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Geberit AquaClean Tuma 
Świeżość i komfort dla  
każdego domu.

Toaleta myjąca Geberit AquaClean Tuma jest wyposażona w szereg najwyższej jakości funkcji i zapewnia 
nie mniejszy komfort niż toaleta AquaClean Mera.

1 Pilot

2
Technologia natry-
sku WhirlSpray

3
Urządzenie do 
higieny intymnej 
kobiet

4
Suszenie z ciepłym 
powietrzem

5
Ogrzewanie deski 
toaletowej

6
Moduł usuwania 
zapachów

7
Bezkołnierzowa 
miska ceramiczna

8
Mechanizm  
wolnego opadania

Indywidualnie regulowana 
pozycja ramienia natry-
skowego

Natrysk oscylacyjny

Funkcja QuickRelease do 
zwalniania klapy i deski 
sedesowej

Funkcja odkamieniania

Tryb ekonomiczny

Rozpoznawanie  
użytkownika

Funkcje zapewniające dodatkowy komfort
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Bezkołnierzowa miska ceramiczna, dynamiczne spłukiwanie i 
skuteczne czyszczenie
Zastosowanie bezkołnierzowej miski ceramicznej z serii Rim-
free® sprawia, że system Geberit AquaClean Tuma spełnia naj-
nowsze standardy dotyczące higieny i łatwości utrzymania czy-
stości. Technika spłukiwania z systemem naprowadzania 
spłukiwania zapewnia pełne i dynamiczne spłukanie toalety 
nawet przy zastosowaniu spłukiwania częściowego.

Ponadto utrzymanie bezkołnierzowej miski ceramicznej w czy-
stości jest niezwykle proste dzięki płynnym przejściom oraz 
łatwo dostępnym powierzchniom. Toaleta myjąca Geberit  
AquaClean Tuma spełnia zatem nowoczesne wymagania higie-
niczne.

Podobnie jak w przypadku AquaClean Mera w toalecie  
AquaClean Tuma zastosowano technologię natrysku WhirlSpray, 
która zapewnia wyjątkowo komfortowe mycie bez nadmiernego 
zużycia wody. Przyjemniejsze i dokładniejsze mycie przy jedno-
czesnym ograniczeniu zużycia wody to główne korzyści, jakie 
oferuje rozwiązanie Geberit AquaClean Tuma.
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Geberit AquaClean Sela
Piękno i inteligencja. 

Model Geberit AquaClean Sela to 
toaleta myjąca, wyposażona w pod-
stawowe funkcje, których obsługa jest 
niesamowicie prosta i intuicyjna, o 
wyglądzie prostej, zwykłej toalety. 
Opatentowana technologia natrysku 
WhirlSpray zapewnia dokładnie 
ukierunkowane oraz staranne mycie. 
Intensywność natrysku można dosto-
sować, wybierając jeden z pięciu 
stopni regulacji. Inteligentna techno-
logia funkcji natrysku, kable zasilające 
i przyłącza wody zostały zintegrowa-
ne z miską ceramiczną, dzięki czemu 
są niewidoczne.
Toaleta Geberit AquaClean Sela – dostępna w 
wersji wiszącej i stojącej – pasuje do wystroju 
każdej łazienki. Obie wersje są wyposażone w 
zdalne sterowanie oraz imponująco ergonomicz-
ną i wyjątkowo wygodną deskę sedesową.
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↑ Toaleta podwieszana

↑ Toaleta stojąca 

 Technologia natrysku WhirlSpray

Pięć regulowanych ustawień poziomu 
ciśnienia 

Poręczny pilot zdalnego sterowania z 
czytelnym układem przycisków

Indywidualnie regulowana pozycja 
ramienia natryskowego 

Natrysk oscylacyjny

Funkcja cichego zamykania i otwiera-
nia (SoftClosing/SoftOpening)

Funkcja QuickRelease do zwalniania 
klapy i deski sedesowej

Rozpoznawanie użytkownika

Tryb oszczędzania energii
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Przyłącze wody 
Geberit AquaClean

Przyłącze wody 
ukryte za miską 
ceramiczną dla toalet 
Geberit AquaClean 
Mera i Sela

Przyłącze prądu 
ukryte za miską 
ceramiczną dla toalet 
Geberit AquaClean 
Mera i Sela

Stelaż podtynkowy Geberit
Niezależnie od tego, czy urządzenie to 
chcemy wykorzystać na potrzeby nowego 
projektu budowlanego czy też remontu 
generalnego, nowe elementy do montażu 
toalet Geberit z wbudowaną spłuczką 
stanowią niezawodne i solidne rozwiązanie. 
Biorąc pod uwagę, że wszystkie niezbędne 
podłączenia zostały już rozplanowane, 
wszystkie toalety myjące AquaClean mogą 
być bezproblemowo instalowane i podłącza-
ne do źródeł zasilania i wody.

Firma Geberit zapewnia prosty komplet 
uzupełniający dla wbudowanych elementów 
toalety bez wymaganych miejsc podłącze-
niowych dla źródeł zasilania i wody. W takim 
przypadku podłączenie do źródła wody i 
ewentualnie również podłączenie elektrycz-
ne pozostaną widoczne.

Moduł sanitarny Geberit Monolith
Jeśli na ścianie jest już zainstalowana spłuczka lub po prostu nie można jej ukryć w 
ścianie ze względów czasowych, budżetowych lub bazowej konstrukcji budynku, 
kolejnym rozwiązaniem, jakie można zastosować, jest moduł sanitarny Geberit Mono-
lith. Za elegancką szklaną powierzchnią ukryty jest ultrasmukły zbiornik wraz z całą 
niezbędną techniką sanitarną. System Monolith został zaprojektowany z myślą o 
szybkim i bezproblemowym montażu i można go podłączać do wbudowanych węży 
wodnych i rur spustowych. W idealnym scenariuszu hydraulik oznaczyłby już gniazdo 
elektryczne przy toalecie na potrzeby ustanowienia wymaganych połączeń sieciowych. 
Jednakże można podłączyć toaletę do źródła zasilania w dowolnym miejscu w łazience 
za pomocą konwencjonalnego gniazda zasilania i tunelu kablowego. Możesz błyska-
wicznie zmienić swoją łazienkę w oazę komfortu.

Prosty i bezpośredni  
montaż. 
Rozwiązania dla wszystkich 
sytuacji konstrukcyjnych.

Montaż toalety myjącej Geberit AquaClean Tuma jest możliwy w niemalże wszystkich sytuacjach kon-
strukcyjnych. Wystarczy zapewnić podłączenie do źródła zasilania i wody.

← Łatwe łączenie ze 
stelażem podtynkowym.
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Płyta ozdobna Geberit AquaClean
Można również, zamiast zestawu uzupeł-
niającego, zainstalować płytę ozdobną 
Geberit AquaClean. Dzięki temu można 
ukryć podłączenie do źródła wody bez 
ingerowania w zamontowane już płytki. 
Smukły panel jest mocowany do gładkiej 
powierzchni i można go w przyszłości 
błyskawicznie zdemontować, nie 
pozostawiając żadnych śladów na 
powierzchni. Dzięki temu rozwiązanie to 
można doskonale i stylowo podłączyć do 
toalet myjących nawet w wynajmowanych 
pomieszczeniach.

Wersja Geberit Monolith Plus jest 
wyposażona w dodatkowe funkcje 
zwiększające komfort użytkownika, w tym 
w skuteczny system usuwania zapachów 
z trwałym filtrem ceramicznym o 
strukturze plastra miodu, indywidualnie 
programowane oświetlenie LED oraz 
sensoryczne przyciski służące do 
obsługi. Ten model jest szczególnie 
odpowiedni do montażu stojącej toalety 
myjącej Geberit AquaClean Sela. Dzięki 
dopasowanym modułom sanitarnym 
Geberit Monolith do umywalek, łazienka 
urządzona w całkowicie nowoczesnym 
stylu może jednocześnie zyskać bardzo 
harmonijny wygląd.

← Łatwe łączenie ze 
stelażem podtynkowym.
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Zrównoważone innowacje. 
Mnóstwo powodów, aby 
wybrać Geberit AquaClean.

Firma Geberit regularnie otrzymuje najwyższe oceny za zrównoważone rozwiązania, które pokazują, jak 
wielką wagę Geberit przykłada do produkcji i produktów przyjaznych dla środowiska. Wszystkie produk-
ty są kontrolowane na etapie rozwoju pod kątem ich ekologiczności, efektywności wykorzystania zaso-
bów oraz trwałości i nieustannie optymalizowane przez cały cykl ich użytkowania.

Ponadto fi rma Geberit gwarantuje dostępność części zamien-
nych do wszystkich komponentów przez okres dziesięciu lat.

Lider rynku europejskiego
Firma Geberit jest obecnie wiodącym dostawcą toalet myją-
cych w Europie i szczyci się ponad 40-letnim doświadczeniem 
w opracowywaniu i produkcji tych rozwiązań sanitarnych.

Geberit posiada własne oddziały badawczo-rozwojowe w 
Szwajcarii, a produkty AquaClean sprzedawane są w 13 krajach 
europejskich.

Geberit wykorzystuje tylko wysokogatunkowe materiały, takie 
jak duroplast w przypadku desek sedesowych czy ASA w 
przypadku odpornych na zadrapania i płowienie widocznych 
części toalety. Firma Geberit oferuje swoim klientom końcowym 
standardową dwuletnią gwarancję, począwszy od momentu 
montażu produktu. W tym okresie wadliwe części zostaną 
wymienione bezpłatnie. 

Z zastrzeżeniem wykonania montażu i zarejestrowania gwarancji 
przez fi rmę instalatorską Geberit może przedłużyć gwarancję o 
kolejny rok i wymienić wszelkie wadliwe części w razie wady 
materiałowej lub produkcyjnej. Przydatne informacje na temat 
zarejestrowania gwarancji można znaleźć na stronie: 
www.geberit-aquaclean.pl
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Schemat przedstawia wpływ na środowisko oszaco-
wany z wykorzystaniem metody IMPACT World+.

Zrównoważone produkty. Dla zrównoważonej 
konstrukcji 
Pod względem wpływu na środowisko kompletne 
zestawy toalety myjącej fi rmy Geberit osiągają 
znakomite wyniki i są porównywalne z konwencjonal-
nymi toaletami oraz zużyciem papieru toaletowego. 
W porównaniu ze zużyciem papieru toaletowego 
dodatkowe zużycie wody przez toaletę myjącą jest 
naprawdę niewielkie, podczas gdy produkcja papieru 
oraz zużycie prądu przy podgrzewaniu wody są o 
wiele bardziej znaczącym aspektem. Produkty 
Geberit AquaClean pozwalają użytkownikowi 
zaoszczędzić więcej energii dzięki indywidualnym 
ustawieniom, które w jeszcze większym stopniu 
redukują wpływ naszych produktów na środowisko. 
W trybie czuwania (ekonomicznym) wszystkie 
modele AquaClean zużywają nie więcej niż 0,5 wata 
energii. Wszystkie modele AquaClean są wyposażo-
ne w tryb ekonomiczny i spełniają wymagania 
dyrektywy europejskiej w sprawie ekoprojektu.

↑ Szwajcarski strumień Mera symbolizuje świeżość i czyszczącą moc 
wody oraz stanowi doskonały eponim dla toalety myjącej Geberit 
AquaClean Mera.

Toalety myjące Geberit AquaClean w 
porównaniu z konwencjonalnymi toaleta-
mi, w których korzysta się z papieru 
toaletowego, i bidetami

1 AquaClean Mera Papier toaletowy
2 AquaClean Tuma Woda
3 AquaClean Sela Prąd
4 WC i bidet Segment WC
5 WC z papierem
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Zadowolenie klientów na 
najwyższym poziomie. 
Geberit AquaClean  
uszczęśliwia ludzi.
Uszczęśliwiliśmy już ponad milion klientów dzięki naszym toaletom myjącym i zamierzamy robić to dalej. 
Dzień w dzień opracowujemy nowe elementy, by zapewnić komfort klientom i przynosi to efekty: 80% 
naszych klientów jest w pełni zadowolonych z produktów Geberit AquaClean i poleciłoby je innym. Każdy, 
kto wypróbuje nasze produkty, nie będzie się mógł bez nich obejść.  
 
Czy chcesz umówić się na spotkanie, by uzyskać poradę lub wypróbować nasze produkty? Wszystkie 
potrzebne informacje znajdują się na stronie → www.geberit-aquaclean.pl w części „Przetestuj i kup”.

„Zakochałam się w nim w Japonii i ta miłość 
przetrwała. W końcu udało mi się go zwabić 
do Polski, do mojej łazienki. Polecam!”

Beata Sadowska, Dziennikarka

„Korzystanie z toalety myjącej ma w sobie 
coś wyjątkowego – czujesz się po prostu 
czysto i świeżo. Używanie wody do mycia 
jest znacznie przyjemniejsze dla skóry niż 
papier toaletowy.”

Marcin Cieślewicz, Współwłaściciel salonu łazienkowego

„Trudno uwierzyć, że można się zachwycać urzą-
dzeniem, które myje pupy. Ale ja i moja rodzina 
jesteśmy wręcz uzależnieni. Mamy w domu deskę 
myjącą Geberit już od 7 lat i doszło do tego, że 
odczuwamy dyskomfort w toaletach poza domem. 
Najlepszą rekomendacją może być również fakt, 
że  znajomi, którzy „testowali” naszą deskę, decy-
dują się na zakup toalety myjącej, gdy remontują 
łazienkę lub wykańczają mieszkanie.”

Dominika Merek, Redaktorka
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Geberit AquaClean Mera 
                    Comfort                                              Classic

Geberit AquaClean Tuma Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean 4000

Technologia natrysku WhirlSpray

Miska ceramiczna bez kołnierza, z techniką spłukiwania TurboFlush

Bezkołnierzowa miska ceramiczna Rimfree®     
  

  
  

Zdalne sterowanie

Aplikacja zdalnego sterowania 
               

Możliwość programowania profi li użytkownika 4 ustawienia 4 ustawienia 4 ustawienia

Oświetlenie orientacyjne

Liczba regulowanych ustawień poziomu ciśnienia 5 ustawień 5 ustawień 5 ustawień 5 ustawień 5 ustawień

Indywidualnie regulowana pozycja ramienia natryskowego

Regulowana temperatura wody z natrysku WŁ-WYŁ WŁ-WYŁ WŁ-WYŁ

Natrysk oscylacyjny (ramię natryskowe porusza 
się do przodu i do tyłu)

Dysza do higieny intymnej pań

Ogrzewana deska toaletowa

Suszenie z ciepłym strumieniem powietrza

Usuwanie zapachów

Bezdotykowy mechanizm automatycznego otwierania 
i zamykania deski sedesowej

Mechanizm wolnego opadania

Funkcja QuickRelease      
(tylko deska sedesowa)

Czujnik użytkownika

Funkcja odkamieniania

Tryb oszczędzania energii

Numer artykułu Chrom błyszczący: 146.212.21.1
Biały-alpin: 146.212.11.1

Chrom błyszczący: 146.202.21.1
Biały-alpin: 146.202.11.1

Deska myjąca: 146.272.xx.1
Zestaw kompletny: 146.292.xx.1

Toaleta stojąca: 146.173.11.1
Toaleta podwieszana: 146.143.11.1

Deska myjąca: 146.130.11.1
Zestaw kompletny: 146.135.11.1

Szerokość × wysokość × głębokość (w cm) 39,5 x 35,0 x 59,0 39,5 x 35,0 x 59,0 Deska myjąca: 36,0 x 10,6 x 52,3
Zestaw kompletny: 36,0 x 39,0 x 55,3

Toaleta stojąca: 38,5 × 51,0 × 58,5
Toaleta podwieszana: 38,5 × 38,0 × 57,8

Deska myjąca: 40,0 × 15,5 × 50,5
Zestaw kompletny: 40,0 × 43,5 × 52,0

Można łączyć z płytą ozdobną   
(tylko zestaw kompletny)

Można łączyć z Geberit Monolith

Wszystkie modele AquaClean:
Napięcie znamionowe / częstotliwość: 230 V / 50–60 Hz, domyślna temperatura wody: 37°C, tryb ekonomiczny: < 0,5 W

Pełną, szczegółową listę wszystkich funkcji można znaleźć na stronie → www.geberit-aquaclean.pl

  Przegląd modeli Przegląd modeli

chrom błyszczący

biały-alpin
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Geberit AquaClean Mera 
                    Comfort                                              Classic

Geberit AquaClean Tuma Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean 4000

Technologia natrysku WhirlSpray

Miska ceramiczna bez kołnierza, z techniką spłukiwania TurboFlush

Bezkołnierzowa miska ceramiczna Rimfree®     
  

  
  

Zdalne sterowanie

Aplikacja zdalnego sterowania 
               

Możliwość programowania profi li użytkownika 4 ustawienia 4 ustawienia 4 ustawienia

Oświetlenie orientacyjne

Liczba regulowanych ustawień poziomu ciśnienia 5 ustawień 5 ustawień 5 ustawień 5 ustawień 5 ustawień

Indywidualnie regulowana pozycja ramienia natryskowego

Regulowana temperatura wody z natrysku WŁ-WYŁ WŁ-WYŁ WŁ-WYŁ

Natrysk oscylacyjny (ramię natryskowe porusza 
się do przodu i do tyłu)

Dysza do higieny intymnej pań

Ogrzewana deska toaletowa

Suszenie z ciepłym strumieniem powietrza

Usuwanie zapachów

Bezdotykowy mechanizm automatycznego otwierania 
i zamykania deski sedesowej

Mechanizm wolnego opadania

Funkcja QuickRelease      
(tylko deska sedesowa)

Czujnik użytkownika

Funkcja odkamieniania

Tryb oszczędzania energii

Numer artykułu Chrom błyszczący: 146.212.21.1
Biały-alpin: 146.212.11.1

Chrom błyszczący: 146.202.21.1
Biały-alpin: 146.202.11.1

Deska myjąca: 146.272.xx.1
Zestaw kompletny: 146.292.xx.1

Toaleta stojąca: 146.173.11.1
Toaleta podwieszana: 146.143.11.1

Deska myjąca: 146.130.11.1
Zestaw kompletny: 146.135.11.1

Szerokość × wysokość × głębokość (w cm) 39,5 x 35,0 x 59,0 39,5 x 35,0 x 59,0 Deska myjąca: 36,0 x 10,6 x 52,3
Zestaw kompletny: 36,0 x 39,0 x 55,3

Toaleta stojąca: 38,5 × 51,0 × 58,5
Toaleta podwieszana: 38,5 × 38,0 × 57,8

Deska myjąca: 40,0 × 15,5 × 50,5
Zestaw kompletny: 40,0 × 43,5 × 52,0

Można łączyć z płytą ozdobną   
(tylko zestaw kompletny)

Można łączyć z Geberit Monolith

Kolorystyka 
modeli:

Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Tuma

   biały-alpin   biały-alpin

  chrom błyszczący   szkło, biały

  szkło, czarny 

  szczotkowana stal
         nierdzewna 

Geberit Monolith Płyta ozdobna 
Geberit AquaClean

  szkło, biały   biały

  szkło, czarny   szkło, biały

  szkło, umbra   szkło, czarny

  szkło, sand

  szkło, mięta

toaleta stojąca

toaleta podwieszanatoaleta podwieszana

Deska myjąca
Deska myjąca

Zestaw kompletny Zestaw kompletny

Deska myjąca

Zestaw kompletny

Deska myjącaDeska myjąca
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Geberit Sp. z o.o 
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa

Tel.: 22 376 01 00
Faks: 22 843 47 65

→  www.geberit-aquaclean.pl
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