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DEN FRISKE
FØLELSEN
Vann er uunnværlig for daglig personlig hygiene. Det rengjør skånsomt,
men likevel grundig. Stadig flere mennesker er derfor begeistret for
den naturlige og velgjørende WC-hygienen med vann i stedet for papir
når det har brukt toalettet.
Et Geberit AquaClean dusjtoalett sørger for komfortabel renhet
og velvære og gir brukeren med et knappetrykk en velpleid, trygg og
selvsikker følelse av friskhet hele dagen.
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DET ER BARE VANN SOM
VIRKELIG GJØR DET RENT
Hvorfor skal jeg velge et dusjtoalett fra Geberit?

ENKEL HYGIENE
Takket være intelligent teknologi.

MØT DESIGNEREN
Intervju med Christoph Behling.

GEBERIT AQUACLEAN MERA
Perfeksjon i funksjon og design.
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GEBERIT AQUACLEAN SELA
Smart skjønnhet.

GEBERIT AQUACLEAN TUMA
Friskhet og komfort til alle.

ENKELT OG RASKT TIL VELVÆRE-SONEN
Løsninger for alle baderom.

GEBERIT OG MILJØET
5 bærekraftige grunner for et dusjtoalett.
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HVORFOR VELGE GEBERIT AQUACLEAN?

DET ER BARE VANN SOM
VIRKELIG GJØR DET
RENT
Ville du vasket hendene med papir eller bruke en tørr metode
for å holde deg ren i stedet for å ta en dusj? Neppe. Ingen renhet
uten vann. Så på samme måte som å dusje hver dag har blitt
normen ønsker Geberit også å innføre en bærekraftig endring
i intimhygiene: Med AquaClean dusjtoaletter vil du med et
tastetrykk føle deg like frisk etter å ha brukt toalettet som om
du nettopp har dusjet.

Flere og flere som verdsetter velvære og hygiene, er derfor
entusiastiske når det gjelder den skånsomme og naturlige
rengjøringen et AquaClean dusjtoalett gir. Takket være den
perfekte kombinasjonen av design og teknologi tar Geberit
AquaClean dusjtoaletter heller ikke opp mer plass enn
konvensjonelle toaletter.

STILIG OG HYGIENISK
Moderne dusjtoaletter er nesten
ugjenkjennelige ved første øyekast.
Dusjarmen befinner seg i en godt
beskyttet parkeringsposisjon. Dusjdysen
spyles automatisk med rent vann før
og etter bruk slik at den alltid er ren.

STARTE VASKEPROSEDYREN
Vaskeprosedyren startes med et
tastetrykk. Dusjarmen beveger seg
forover ut av parkeringsposisjonen
i en skjev vinkel. Noen få sekunder
senere føler man en vannstråle med
kroppstemperatur i analområdet.

REGULERE DUSJSTRÅLEN
Intensiteten på vannstrålen kan reguleres
etter eget ønske. Vaskeprosedyren kan
selvsagt stoppes når som helst.

www.geberit-aquaclean.no/komfort
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RENHET
MED ET
KNAPPETRYKK
SKÅNSOM PERSONLIG HYGIENE
Med en ekstra dusjstråle sørger den
skånsomme damedusjen for sikker
intimhygiene med rent vann. Dysen som
er integrert i dusjarmen, er beskyttet når
den ikke er i bruk.

STORT SETT BERØRINGSFRI
Takket være nærhetssensoren åpnes og
lukkes toalettlokket automatisk.

TOPPKARAKTERER FOR SETEERGONOMI
Det ergonomisk optimaliserte toalettsetet av
Duroplast av høy kvalitet er utstyrt med integrert
setevarme.

INGEN VOND LUKT
Luktavsuget fjerner ubehagelig lukt før den
kan bre seg. Systemet startes automatisk når
man setter seg på dusjtoalettet.

SKÅNSOM TØRKING
Varmluftstørkeren tilbyr den perfekte
løsningen for varsom og skånsom tørking
med fem temperaturtrinn som kan stilles inn
individuelt.

FULLSTENDIG BRUKERORIENTERT
Takket være nærhetssensoren starter
funksjoner som vannoppvarming, setevarme
eller orienteringslys automatisk.

PERFEKT RENHET
Geberit har i løpet av de siste
40 årene perfeksjonert dusjfunksjonen
samt det mest sentrale i hvert 
dusjtoalett – d
 usjstrålen.

PERSONLIG VELVÆREPROGRAM
Alle funksjonene til dusjtoalettet kan styres
i en håndvending. Fjernkontrollen gir en rask
oversikt, og alle betjeninger kan gjøres med
én hånd. Et knappetrykk er nok til å hente
frem personlige innstillinger.

OMFATTENDE RENHET
Pulseringsfunksjonen beveger dusjarmen
varsomt frem og tilbake og gir dermed enda
grundigere rengjøring.

www.geberit-aquaclean.no/funksjon
I SENTRUM, SELV OM NATTEN
Et automatisk aktivert diskret lys med valg
mellom sju farger og fem lysstyrkenivåer
fungerer som veiviser om natten.
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ENKEL
HYGIENE
TAKKET VÆRE INTELLIGENT TEKNOLOGI
Når det gjelder hygiene og renhet, g
 odtar
Geberit ingen kompromisser i utviklingen
av A
 quaClean dusjtoaletter. AquaClean
dusjtoalettene, som er så å si f ullstendig
selvrengjørende, utmerker seg med
produktmaterialer av høy kvalitet. Takket være
integrert teknologi er det færre utilgjengelige
områder, og man unngår skjulte steder der
smuss kan samle seg.
Den ripefrie spesialglasuren KeraTect®
sørger for mangeårig beskyttelse av
keramikkoverflatene. Den nærmest p
 orefrie,
ekstremt glatte o
 verflaten beskytter mot
bakterier og smittestoffer og er enkel å holde
ren.

TOALETTSKÅL UTEN KANT MED
TURBOFLUSH-SPYLETEKOLOGI
Med en skylletelse som er unik på verdensnivå,
skyller TurboFlush-skylleteknologien renere og
mer sparsommelig enn en normal skylling – og
betydelig stillere. Takket være den nyskapende
teknologien reduseres rengjøringsinnsatsen
vesentlig, og man slipper å bruke toalettbørsten
når man har brukt toalettet.

ENKEL DEMONTERING AV SETE OG LOKK
Takket være QuickRelease-funksjonen kan
toalettsetet og -lokket tas av problemfritt med
et håndgrep. Det gjør rengjøringen lett og enkel.
Og også festene blir fri for avleiringer.

AVKALKING
Et spesialutviklet avkalkingsprogram fjerner
avleiringer fra samtlige vannførende deler.
Avkalkingen er like enkel som på en kaffetrakter.
På fjernkontrollen og kontrollpanelet vises det
når det er behov for en avkalking.

www.geberit-aquaclean.no/hygiene
INGEN OVERFLATE UTSATT FOR
TILSMUSSING
For- og etterrengjøringsprosessen gjør at du kan
føle deg sikker på at dusjarmen virkelig er ren før
den vasker baken. Dusjarmen gjennomspyles
automatisk av friskt vann før og etter hver bruk,
og dusjdysen spyles ren med vann også
i hvileposisjonen.

RIMFREE® TOALETTSKÅL
Toalettskålen uten kant gir et fullstendig rent
toalett og mye enklere rengjøring. Takket være
den optimaliserte vannføringen skylles hele den
innvendige overflaten til toalettskålen. Og uten
kant er det ingen skjulte steder der avleiringer kan
bygges opp. Slik gir Rimfree® toalettskålen perfekt
hygiene.
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“Jeg unner meg den luksus
å kunne føle meg ren.”

"AquaClean Mera er et teknisk mesterverk, og for
meg er det det beste toalettet i verden. Vi designet
det minste mulige volumet og koblet det fra veggen
med et kromdeksel. Jeg ville at AquaClean Mera
skulle fremstå som "flytende" og lett i rommet."

MØT
DESIGNEREN
Geberit AquaClean dusjtoaletter utmerker seg med iøynefallende design
samtidig som de har mange intelligente komfortfunksjoner. Det ses ikke
ved første øyekast og praktisk talt ingen hint gis om den innovative,
revolusjonerende teknologien som er skjult bak flott design.

"AquaClean dusjtoaletter står for perfekte
fordeler, holdbarhet, maksimal kvalitet,
innovasjon og høyteknologi."

Det harmoniske samspillet mellom teknologi og design er resultatet
av nært samarbeid mellom Geberit og industridesigneren Christoph
Behling. Miniatyriseringen av teknologien har tilrettelagt for den
elegante, enkle designen til AquaClean dusjtoalettene Mera og Tuma.
Alle tilkoplinger for strøm- og vannforsyning er skjult. Dessuten gir den
modulære, lett tilgjengelige teknologien mulighet for enkel montering
og enkelt vedlikehold.

Her kan du se intervjuet med Christoph Behling:
www.geberit-aquaclean.no/intervju

“Utfordringen for meg som designer
er at AquaClean dusjtoaletter ikke
skal se ut som teknisk utstyr, men
i stedet passer harmonisk inn med
designen i baderommet.”

OM DESIGNEREN
Christoph Behling studerte industridesign på
kunstakademiet i Stuttgart på midten av 90-tallet og
jobbet som lærling der for Richard Sapper. Han
grunnla Christoph Behling Design Studio i 2004.
Behling arbeider med mange internasjonale selskaper,
inkludert luksusklokkeprodusenten TAG Heuer,
der han er sjefsdesigner.
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HØYT SIKKERHETSNIVÅ FOR DRIKKEVANN
Geberit AquaClean dusjtoaletter er i samsvar med alle relevante
bestemmelser og standarder for drikkevann, inkludert SVGW
direktivet W3/E1 (EN 1717). Takket være en integrert vanntilkobling
med beskyttelse mot tilbakestrømning oppfyller Geberit denne
standarden og sikrer at dusjtoalettene ikke under noen
omstendighet kan forårsake forurensning av drikkevannsnettet.
Det er heller ikke behov for å installere nytt sanitærutstyr.
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GEBERIT AQUACLEAN MERA

GJENNOMFØRT
GENIAL
Hvordan ser dusjtoalettet som du liker best, og
som tilbyr mest, ut? Som Geberit AquaClean Mera!
Toppmodellen utmerker seg med enestående
design og utmerkede funksjoner. AquaClean Mera
kombinerer den tidløse elegansen med materialer
av høyeste kvalitet. Samtidig blir du bortskjemt av
det luksuriøse dusjtoalettet med perfekt komfort,
som den enestående WhirlSpray-dusjteknologien
og mange andre flotte funksjoner.
www.geberit-aquaclean.no/mera
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1 WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI
Takket være den patenterte WhirlSpray-dusjteknologien kan
man nyte den behagelige dusjfunksjonen. Det er på grunn av en
dusjstråle som spres ved hjelp av lufttilførsel og gir mulighet for
målrettet og grundig rengjøring med lite vannforbruk. Dermed
føler man seg frisk og ren hele dagen lang.

4 TØRRER
Tørt, hardt toalettpapir føles ikke behagelig. Den berøringsfrie
varmluftstørkeren tilbyr den perfekte løsningen: Den tørker
svært varsomt og skånsomt. Tørkerarmen retter seg automatisk
inn etter den siste posisjonen til dusjarmen for å gi optimal
tørkeytelse. Temperaturen kan stilles inn i fem trinn.

1

4

2 TURBOFLUSH-SPYLETEKNOLOGI
Den innovative TurboFlush-skylleteknologien, som er basert
på en strømningsoptimalisert, kantfri toalettskål, gir ekstra stille
og grundig skylling. Dermed kan man skylle toalettet uten
forstyrrende lyder når som helst, også om natten. Og fordi
TurboFlush-skylleteknikken skyller toalettet renere enn en
normal skylling, slipper man nesten alltid å bruke toalettbørsten
når man har brukt toalettet.

5 O PPVARMING AV TOALETTSETET
På samme måte som man setter pris på et oppvarmet bilsete om
vinteren vil man også like det varme toalettsetet til dusjtoalettet.
Det oppvarmede setet gir en behagelig følelse og gjør at man
slapper av. Varmefunksjonen som kan stilles inn individuelt, er
tilgjengelig straks.
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3 LUKTAVSUG
Hvem vil vel ha ubehagelig lukt i baderommet? Med det
automatiske, stillegående luktavsuget fanges uønsket lukt opp
allerede på innsiden av toalettskålen og fjernes ved hjelp av et
keramikkfilter. Fordi systemet går i to minutter, er det ikke behov
for en ekstra vifte.

3

FJERNKONTROLL / VEGGBETJENINGSPANEL
Alle funksjonene til dusjtoalettet styrt i en håndvending: Fjernkontrollen og det kabelløse
veggbetjeningspanelet som kan plasseres fritt, gir en rask oversikt. Takket være den
intuitive betjeningen kan alle betjeningene gjøres med én hånd på begge. På den elegante
fjernkontrollen kan det lagres fire brukerprofiler. Veggbetjeningspanelet fås i hvitt og svart
(ikke inkludert med dusjtoalettet).
←
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6 O RIENTERINGSLYS
Det diskrete orienteringslyset er akkurat lyst nok til å vise vei om
natten og gjør det lettere å sovne igjen etterpå. Det aktiveres av
nærhetssensoren og begynner å lyse i en av sju fargetoner og
fem lysstyrkenivåer som du kan velge mellom.

GRATIS TILGJENGELIG I

6

AQUACLEAN-FUNKSJONER I GEBERIT HOME-APPEN
Som på andre Geberit-produkt kan også funksjonene på dusjtoalettet
komfortabelt styres ved hjelp av Geberit AquaClean-appen. Dermed blir
smarttelefonen en fjernkontroll med alle personlige innstillinger, som du
kan ta med på reiser.
←

19

ET DIGITALT HJELPEMIDDEL

FOR EKSTRA
LANGVARIG GLEDE

“Jeg sitter bare og sveiper
på mobilen.”

Med Geberit Home-app blir smarttelefonen til en fjernkontroll for AquaClean
dusjtoaletter, som gjør det enkelt å utføre alle funksjonene og lagre personlige
innstillinger.
Appen har flere andre muligheter, for eksempel utføring av
programvareoppdateringer, og kan gi hjelpsomme tips om vedlikehold
og pleie av apparatet.

REGISTRERE AQUACLEAN I GEBERIT HOME-APPEN
Når du registrerer dusjtoalettet vil du få raskere hjelp, dersom du
skulle trenge det. Alt du trenger å gjøre, er å registrere modellen på
www.geberit-aquaclean.no/registrering eller sende det vedlagte
garantikortet til Geberit innen 90 arbeidsdager fra installasjonsdatoen.

I tillegg til enkel betjening av
AquaClean dusjtoaletter kan
man også utføre ukomplisert
apparatregistrering via
smarttelefon.
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GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT OG CLASSIC

WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI

TOALETTSKÅL UTEN KANT MED
TURBOFLUSH-SKYLLTEKOLOGI

FJERNKONTROLL

FJERNKONTROLLAPP

DUSJARMPOSISJON KAN
REGULERES INDIVIDUELT

REGULERBAR TEMPERATUR
PÅ DUSJVANNET

OSCILLERENDE DUSJ

SEPARAT DAMEDUSJ

VARMLUFTSTØRRER

LUKTAVSUG

DUSJARMPOSISJON KAN
REGULERES INDIVIDUELT

BRUKERIDENTIFIKASJON

AVKALKINGSFUNKSJON

ENERGISPAREMODUS

STRØMTILKOBLING NØDVENDIG

EKSTRA KOMFORTFUNKSJONER GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT

TOALETTSETEVARME

BERØRINGSFRI AUTOMATISK
MEKANISME FOR TOALETT
LOKKET

ORIENTERINGSLYS

AQUACLEAN MERA COMFORT OG CLASSIC FINNES MED TO DESIGNDEKSLER

Hvit
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Blankforkrommet
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GEBERIT AQUACLEAN SELA

SMART
SKJØNNHET
Med sitt puristisk-elegante design kan Geberit AquaClean Sela
bli en favorittmodell. Dusjtoalettet utmerker seg med et klart
formspråk kombinert med materialer av høyeste kvalitet. AquaClean
Sela tilbyr svært enkle funksjoner med intuitiv betjening og passer
i så å si hvilket som helst baderom uten at det er åpenbart at det er
et dusjtoalett.

www.geberit-aquaclean.no/sela
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OVERSIKT OVER ALLE KOMFORTFUNKSJONENE

WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI

TOALETTSKÅL UTEN KANT MED
TURBOFLUSH-SKYLLTEKOLOGI

FJERNKONTROLL

FJERNKONTROLLAPP

ORIENTERINGSLYS

DUSJARMPOSISJON KAN
REGULERES INDIVIDUELT

REGULERBAR TEMPERATUR
PÅ DUSJVANNET

OSCILLERENDE DUSJ

SEPARAT DAMEDUSJ

TOALETTLOKK MED
SENKNINGSAUTOMATIKK

QUICKRELEASEFUNKSJON

BRUKERIDENTIFIKASJON

AVKALKINGSFUNKSJON

ENERGISPAREMODUS

STRØMTILKOBLING NØDVENDIG

FRISK LUFT MED GEBERIT AQUACLEAN SELA
I kombinasjon med Geberit DuoFresh-modulen sørger dessuten
AquaClean Sela for frisk luft på badet. DuoFresh-modulen suger unna
ubehagelig lukt fra toalettskålen før den får tid til å spre seg. Den kan
enkelt bygges inn i alle Geberit Sigma-sisterner og kombineres med så
godt som alle betjeningsplatene i Sigma-serien.

Keramikkfilteret og holderen til DuoFresh-Stick er lett tilgjengelig bak
betjeningsplaten.

I keramikkfilteret blir luften renset grundig.
En stillegående vifte sender renset luft tilbake og
ut i rommet.

Med DuoFresh-Stick skjøvet inn i holderen får du blått skyllevann med
god lukt.
AQUACLEAN SELA FINNES MED TO DESIGNDEKSLER
Ubehagelig lukt blir fjernet idet den oppstår.
Ved å bruke Geberit DuoFresh-modulen kan du også utstyre Geberit AquaClean Sela med luktavsug.
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Hvit

Blankforkrommet
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GEBERIT AQUACLEAN TUMA

OVERRASKENDE
ALLSIDIG
Geberit AquaClean Tuma Classic er den perfekte basismodellen.
Med den får du den grunnleggende funksjonaliteten til et dusjtoalett
til en attraktiv pris. Den som ønsker å unne seg enda flere
komfortfunksjoner, finner bekvemmeligheter som f.eks. setevarme
og varmlufttørking på AquaClean Tuma Comfort. AquaClean
Tuma er tilgjengelig som komplett løsning med perfekt tilpasset
Rimfree®-toalettskål og skjult tilkobling av strøm og vann – eller
alternativt som ettermonterbart toalettsete som kan kombineres
med toalettskåler som allerede er installert.
www.geberit-aquaclean.no/tuma
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AQUACLEAN TUMA COMFORT OG CLASSIC

WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI

RIMFREE® TOALETTSKÅL

DUSJARMPOSISJON KAN
REGULERES INDIVIDUELT

REGULERBAR TEMPERATUR PÅ
DUSJVANNET

(bare via app med Classic)

(bare via app med Comfort og Classic)

OSCILLERENDE DUSJ

AVKALKINGSFUNKSJON

TOALETTLOKK MED
SENKNINGSAUTOMATIKK

QUICKRELEASE-FUNKSJON

ENERGISPAREMODUS

FJERNKONTROLLAPP

(bare toalettlokk)

2017

STRØMTILKOBLING NØDVENDIG

EKSTRA KOMFORTFUNKSJONER PÅ AQUACLEAN TUMA COMFORT

FJERNKONTROLL

SEPARAT DAMEDUSJ

TOALETTSETEVARME

VARMLUFTSTØRRER

LUKTAVSUG

BRUKERIDENTIFIKASJON

AQUACLEAN TUMA COMFORT ER TILGJENGELIG MED FEM VALGFRIE DESIGNDEKSLER

hvit plast
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svart glass

hvitt glass

børstet rustfritt stål
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GEBERIT AQUACLEAN GULVSTÅENDE LØSNINGER

STABILT,
PRAKTISK, ESTETISK
Enten det gjelder nybygg, omfattende renovasjon eller forsiktig renovasjon: De gulvstående
dusjtoalettene tilbyr en passende løsning dersom avløp kommer opp i gulvet. Begge
modellene overbeviser ikke bare takket være den enkle fremtoningen, men utmerker seg
også med de kjente funksjonene til de tilsvarende vegghengende modellene.

Dusjtoalettet AquaClean Mera gulvstående-modell med en
kombinasjon av synlig sisterne og de samme funksjonene
som på AquaClean Mera Classic. En annen fordel med den
gulvstående modellen er at setehøyden til toalettskålen kan
velges individuelt og stilles inn trinnløst ved montering.

I tillegg til den vegghengende AquaClean Tuma finnes
det en gulvstående variant. Den kompakte skålen føyer seg
ideelt inn i så å si hvilket som helst baderomsmiljø. M
 odellen
kan avhengig av byggesituasjonen kobles direkte til veggen
eller alternativt utfylles med Geberit Monolith modulen. Det
gulvstående dusjtoalettet finnes både i versjonen Comfort
og Classic.
32
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TOPP KUNDETILFREDSHET

GEBERIT AQUACLEAN
GIR GLEDE
Til nå har vi gjort over en million mennesker glade med dusjtoalettene våre – og vi har ikke
tenkt å gi oss nå. Hver dag utvikler vi nye idéer som gjør livet ditt mer komfortabelt. 80 % av
kundene våre er svært fornøyde med Geberit AquaClean og anbefaler det gjerne videre.
Når du først har prøvd det, kan du ikke tenke deg å være uten.
Har du lyst til å avtale et tidspunkt for å få vite mer eller bare prøve et?
Du finner all informasjonen du trenger på www.geberit-aquaclean.no under “Test og kjøp».

“Når jeg er på reise er AquaCleanen
en av de tingene jeg savner aller
mest. Når man først har vent seg til
å bli SKIKKELIG ren er det vanskelig
å se for seg å gå tilbake til
toalettpapir.”

“Når du bruker det, er det ikke
noe annet som kan måle seg med
det – du føler deg ren og frisk, og
det å bruke vann til rengjøring
føles så mye mer behagelig
for huden enn toalettpapir.”

Sier Kyrre Holm Johannessen

“Da jeg hadde kommet over den
førsteoverraskelsen, var det
det hygieniske aspektet som
overbeviste meg. Jeg håper jeg
aldri må være uten det igjen.”
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“Vi hadde egentlig aldri vurdert
å ha et dusjtoalett før, men nå har
vi hatt det i noen måneder, og det
er fantastisk. Vi har ikke hatt noen
problemer i det hele tatt. Hvis
vi skulle flytte til et annet hus en
gang i fremtiden, kommer vi til å
ta Aqua-Clean med oss!”

“Jeg vil bevare denne
friske følelsen.”

ENKELT OG RASKT
TIL VELVÆRE-SONEN
MODERNISERING AV BAD MED GEBERIT MONOLITH
Hvis det allerede finnes en synlig sisterne eller tiden, budsjettet eller
grunnkonstruksjonen ikke gir mulighet for usynlig integrering av sisternen bak
veggen, tilbyr Geberit Monolith modulen et annet alternativ. En ekstra smal
sisterne og nødvendig sanitærteknologi finnes under en elegant overflate av glass.
Monolith er designet slik at den kan monteres raskt og uten mye bry, og koples
til eksisterende vannfor-syning og avløp. I beste fall har rørleggeren allerede tenkt
på stikkontakten ved siden av toalettet, for strømtilkoblingen som trengs for
Monolith Plus. Hvis ikke, kan strøm legges via en konvensjonell stikkontakt. Takket
være den modifiserte bærerammen er installasjonen som regel fullført på mindre
enn én dag.
FØR:

ETTER:

Konvensjonelt toalett,

Nytt utseende, takket være Geberit AquaClean

vegghengent, i baderommet

Mera, vegghengt med designplate

FLEKSIBLE LØSNINGER
OGSÅ FOR LEIEBOLIGER
GEBERIT AQUACLEAN DESIGNPLATE
Som et alternativ til å bruke tilbehørssettet kan det eventuelt monteres et
Geberit AquaClean designpanel. Det gjør det mulig å skjule vanntilkoblingen
uten å måtte gjøre noe med flisene. Det slanke panelet festes til den glatte
overflaten på flisene og kan fjernes uten å sette spor.
FØR
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“Bestill et toalett, og
din rørlegger installerer
en "velvære-sone"."

GANSKE ENKELT
UKOMPLISERT
LØSNINGER FOR ENHVER BYGGESITUASJON
Det finnes knapt noen bygninger der et Geberit AquaClean
dusjtoalett ikke kan installeres. Alt som trengs, er å koble til strøm
og vann.
Geberit Sigma og Omega sisterner er
klargjort for å koble til et Geberit AquaClean
dusjtoalett.
Det anbefales å planlegge
s trømtilkopling ved toalettet selv om
kunden ikke ønsker å installere et
d usjtoalett eller DuoFresh luktavsug
for øyeblikket. Slik holder du alle
a lternativene åpne for fremtiden. Å
legge en strømtilkopling i etterkant er
et vesentlig mer omfattende prosjekt.

230 V strømtilkobling for
Geberit AquaClean

Vanntilkoplings-posisjon
for Geberit AquaClean
toalettsetemodeller

Vanntilkoplings-posisjon,
skjult, for Geberit AquaClean
dusjtoaletter

← →← →
5 cm 5 cm

←19,5 cm

→
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GEBERIT AQUACLEAN OG MILJØET

5 BÆREKRAFTIGE
G RUNNER FOR ET
D USJTOALETT
1.

EN SAMMENLIGNING AV DET ØKOLOGISKE FOTAVTRYKKET
Rengjøring med vann er mer rent og skånsomt enn rengjøring med toalettpapir. Det økologiske avtrykket til
dusjtoaletter fra Geberit skiller seg positivt ut og kan sammenlignes med vanlige toaletter samt forbruk av
toalettpapir. Det større vannforbruket for dusjfunksjonen lar seg knapt merke. Det som derimot er viktig, er
typen toalettpapir og strømforbruket for oppvarming av vannet.

SAMMENLIGNING MELLOM GEBERIT
AQUACLEAN DUSJTOALETTER OG
VANLIGE TOALETTER MED TOALETTPAPIR
OG BIDÉ

2.

ANALDUSJING SENKER TREFORBRUKET
Visste du at en husholdning i gjennomsnitt bruker
27,5 kilogram toalettpapir i året? Hvis du går inn
for et dusjtoalett, reduserer du treforbruket for
toalettpapir med 61 kilogram årlig. Dette tilsvarer en
1,7 meter høy trestamme med en diameter på
30 centimeter.

90

4.

LAVERE CO₂-UTSLIPP
Rengjøring med vann framfor papir er bra for alle: På
ett år sparer du dermed inn like mye CO₂ som det en
550 kilometer lang kjøretur med en VW Golf slipper
ut. For én enkelt husholdning vil et dusjtoalett fra
Geberit med tørkerfunksjon og europeisk strømmiks
medføre 24 kg lavere CO₂-forbruk enn det som ville
ha vært tilfelle hvis toalettpapiret som ellers hadde
vært nødvendig, skulle ha blitt produsert.

80
70

3.

60

Toalettpapir
Vann
Elektrisitet
WC-enhet

50
40
30
20

RENGJØRING MED VANN BIDRAR TIL
Å SPARE NETTOPP VANN
Rengjøring med vann forbruker mindre vann enn
rengjøring med toalettpapir. En husholdning trenger
2350 liter årlig til produksjonen av toalettpapir.
Dusjfunksjonen til AquaClean Mera Comfort
forbruker til sammenligning kun 1500 Liter og sparer
dermed inn 850 liter i året. Det tilsvarer nesten
6 badekar på 150 liter.

5.

SPAR TOALETTPAPIR OG BESKYTT
LOMMEBOKA
Med et dusjtoalett fra Geberit går du inn for
høy kvalitet og lave driftskostnader. Samtlige
AquaClean-modeller er utstyrt med
energisparemodus og forbruker maksimalt 0,5 watt
i standby i denne modusen. I tillegg sparer en
husholdning omtrent 212 ruller toalettpapir, noe
som tilsvarer en sum på omtrent 600,-.

10
0

AquaClean
Mera

AquaClean
Sela

AquaClean
Tuma

WC og
bidé

WC med
papir

Grunnlag: Husholdning på fire personer med én
runde nummer to og fire runder nummer én per
person, 4-lags toalettpapir av høy kvalitet, 5 blad
for nummer én og 15 blad for nummer to.

Grafikken viser miljøpåvirkningen i henhold til IMPACT World+ metoden.
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MODELLOVERSIKT

Mera

Tuma

Sela

AQUACLEAN MERA

AQUACLEAN SELA

4000 Set

AQUACLEAN TUMA

AQUACLEAN 4000 SETT

COMFORT

CLASSIC

COMFORT

CLASSIC

1
1 11 11 11 11

1
1 11 11 11

1
1 11 11

1
1 11

1
1 11

WhirlSpray-dusjteknologi

✕

✕

✕

✕

✕

Kantfri WC-skål med TurboFlush

✕

✕

✕
✕

✕

Priskategori

✕
blankforkrommet

Fjernkontroll

✕

✕

✕

✕

AquaClean-app for sluttbrukere

✕

✕

✕

✕

✕

Programmerbare brukerprofiler

4 profiler

4 profiler

4 profiler

4 profiler

1 profil

✕

AQUACLEAN SELA OG MERA
COMFORT OG CLASSIC
Hvit plast

Kantfri Rimfree® toalettskål

Orienteringslys

MODELLFARGER:
1
1

AQUACLEAN TUMA COMFORT

✕

Hvit plast

Antall justerbare dusjtrykkinnstillinger

5 innstillinger

5 innstillinger

5 innstillinger

5 innstillinger

5 innstillinger

Individuelt justerbar dusjarmposisjon

✕

✕

✕

✕

✕

Individuelt justerbar dusjvanntemperatur

✕

✕

✕

✕

✕

Oscillerende dusj

✕

✕

✕

✕

✕

Ladydusj

✕

✕

✕

✕

Toalettsetevarme

✕

Varmluftstørker

✕

✕

✕

Luktavsug

✕

✕

✕

5 innstillinger
Glass, hvit
ON – OFF

Glass, svart
Børstet Rustfritt stål

✕

GEBERIT MONOLITH
Glass, hvit

Toalettlokk med automatisk soft-close- og soft-open-mekanisme

✕

✕

✕

✕

✕

bare soft-close-
mekanisme

Toalettsete med soft-close-mekanisme

✕

✕

✕

✕

✕

✕

Toalettlokk som åpnes og lukkes automatisk

✕

QuickRelease-funksjon for toalettlokk og toalettsete

✕

✕

✕

bare lokk

Brukeridentifikasjon

✕

✕

✕

✕

Avkalkingsfunksjon

✕

✕

✕

✕

✕

Energisparemodus

✕

✕

✕

✕

✕

146.310.xx.1

hvit 616 6191

Glass, Sandgrå

Gulvstående modell

616 6162

Kan kombineres med designplate

✕

Kan kombineres med Geberit Monolith

Artikkelnummer

Glass, svart

bare lokk

Betong
✕
Skifer
✕

GEBERIT DESIGNPLATE

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

blankforkrommet:
616 6082
hvit: 616 6081

blankforkrommet:
616 6136
hvit: 6166135
hvit gulvstående:
616 6162

blankforkrommet:
616 5812
hvit: 616 5811

Glass, hvit
Dusjtoalett: 6166142

375

395
4

18

Hvit

Dusjtoalett: 616 6146

36

106
18
34

155

R½

33

34

23

7

18

19

185

34

23

22

23

7

8

75

30

30

145

46

533

48
3

Måltegning

55

2

15

3

25

28

35

284

3
55

R½

4

28

28

41

17

41

53

30

30

285

5−9

293

5

14

215

36

59

375

20

565

Glass, svart

40
15

18

5

18

18

Toalettsete og toalettskål:
616 6073

207

35

523
553

225

13−165
26

10
505

FOR ALLE MODELLER
GJELDER:
Merkespenning/frekvens:
230 V/50–60 Hz, forhåndsinnstilt
vanntemperatur fra 37 °C,
Energisparemodus < 0,5 W		
KeraTect®
(unntatt AquaClean 4000)
Du finner den detaljerte listen over
alle funksjoner på Internett
www.geberit-aquaclean.no/
produkter

Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog

T 67 97 82 00
aquaclean.no@geberit.com

No/01/2022 av Geberit AS Med forbehold om skrivefeil.

www.geberit-aquaclean.no

