
POCZUJ WODĘ 
POCZUJ CZYSTOŚĆ

GEBERIT AQUACLEAN. TOALETA MYJĄCA.



UCZUCIE 
ŚWIEŻOŚCI
Woda stanowi nieodłączny element codziennej higieny osobistej.  

Myje, daje poczucie świeżości i zapewnia dobre samopoczucie.  

Właśnie dlatego wiele osób coraz bardziej entuzjastycznie podchodzi 

do możliwości zachowania higieny w WC przy wykorzystaniu wody. 

Przecież uczucie świeżości i czystości sprawia, że przez cały dzień  

czujemy się pewni siebie i atrakcyjni.

Geberit AquaClean oferuje taką możliwość za jednym naciśnięciem  

przycisku – kompleksowo i skutecznie. Każdy powinien doświadczyć 

całkowicie nowego poczucia świeżości, jakie dają nasze toalety myjące,  

a także pewności siebie przez cały dzień, w każdym miejscu i sytuacji.
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NOWOŚĆ

ŁATWE UTRZYMYWANIE HIGIENY

Bezkompromisowa czystość. 

GEBERIT AQUACLEAN SELA

Piękno i inteligencja. 

GEBERIT AQUACLEAN TUMA

Świeżość i komfort dla każdego domu. 

ZAMIEŃ SWĄ ŁAZIENKĘ W SPA

Rozwiązania dla każdej łazienki. 

DLA TWOJEGO DOBREGO

SAMOPOCZUCIA

Dlaczego toaleta myjąca Geberit?

GEBERIT AQUACLEAN MERA

Perfekcyjne działanie i wzornictwo. 

POZNAJ PROJEKTANTA

Wywiad z Christophem Behlingiem. 

PRODUKT O ZRÓWNOWAŻONEJ

JAKOŚCI

Gwarancja dla użytkownika końcowego  

oraz wiele dodatkowych zalet. 

INDEKS
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ZAWSZE CZYSTO
Na pierwszy rzut oka trudno właściwie 
poznać, że mamy do czynienia z nowo-
czesną toaletą myjącą. Ramię natryskowe 
znajduje się w zabezpieczonej pozycji 
spoczynkowej. Dysza natryskowa jest au-
tomatycznie spłukiwana świeżą wodą 
przed i po jej użyciu, co zapewnia jej stałą 
czystość.

ROZPOCZĘCIE NATRYSKU
Natrysk rozpoczyna się po naciśnięciu 
przycisku. Ramię natryskowe po skosie 
wysuwa się z pozycji spoczynkowej.  
Następnie pośladki są obmywane przy-
jemnym strumieniem wody o temperatu-
rze ciała.

REGULACJA STRUMIENIA  
NATRYSKU
Intensywność strumienia wody można 
dostosować do własnych potrzeb.  
Funkcją tę można także oczywiście wyłą-
czyć w dowolnym czasie. 

Czy ktokolwiek woli myć ręce tylko papierem lub zamiast pryszni-

ca stosować suche środki myjące? Raczej nie. Prawdziwej  

czystości nie można zapewnić bez użycia wody. Codzienny 

prysznic stał się już normą, a Geberit chce pójść dalej, promując 

także zrównoważone zmiany w sposobie zachowywania higieny 

osobistej w toalecie: za jednym naciśnięciem przycisku toalety  

myjącej Geberit AquaClean po jej użyciu każdy poczuje się tak 

świeżo jak po kąpieli pod prysznicem.

Coraz więcej osób dbających o dobre samopoczucie oraz swój  

wygląd entuzjastycznie podchodzi do delikatnego oraz naturalne-

go sposobu mycia oferowanego przez toalety myjące AquaClean.  

Dzięki doskonałemu połączeniu wzornictwa i technologii toalety  

myjące Geberit AquaClean nie zajmują więcej miejsca niż kon-

wencjonalna miska WC.

"Zawsze chcę się  
czuć tak świeżo."

www.geberit-aquaclean.pl

DLA TWOJEGO DOBRE-
GO SAMOPOCZUCIA

DLACZEGO GEBERIT AQUACLEAN?
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CZYSTOŚĆ 
ZA JEDNYM NACIŚNIĘ-
CIEM PRZYCISKU

PRAKTYCZNIE BEZDOTYKOWA OBSŁUGA
Czujnik zbliżeniowy zapewnia automatyczne 
otwieranie i zamykanie pokrywy deski sedesowej.

DOSKONAŁA ORIENTACJA,  
NAWET W NOCY
Dyskretne oświetlenie LED regulowane  
w zakresie siedmiu kolorów i pięciu 
poziomów jasności,aktywowane przez 
czujnik zbliżeniowy, zapewnia doskonałą 
orientację w pomieszczeniu w nocy.

FUNKCJA DELIKATNEJ HIGIENY  
OSOBISTEJ  KOBIET
Nic lepiej nie myje wrażliwych miejsc 
intymnych niż delikatny perlator zasilany 
czystą wodą.

BRAK NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW
Usuwanie zanieczyszczonego powietrza  
z filtrem z węglem aktywnym natychmiast  
eliminuje nieprzyjemne zapachy. Uruchamia 
się ono automatycznie, gdy użytkownik  
usiądzie na toalecie myjącej.

DELIKATNE SUSZENIE
Zintegrowana suszarka zapewnia delikatny 
przepływ ciepłego powietrza.

ROZPOZNAWANIE UŻYTKOWNIKA
Dzięki zastosowaniu czujnika zbliżeniowego, 
funkcje takie jak podgrzew ciepłej wody, 
ogrzewanie deski lub światło orientacyjne 
uruchamiają się automatycznie.

PORĘCZNY PILOT ZDALENGO  
STEROWANIA
Funkcja zdalnego sterowania zapewnia 
intuicyjną obsługę. Wszelkie polecenia 
można wprowadzać jedną ręką. Ustawienia 
osobiste można wywołać jednym naciśnię-
ciem przycisku.

NATRYSK OSCYLACYJNY,  
IDEALNA ŚWIEŻOŚĆ
Niewielkie, powtarzalne ruchy strumienia 
natrysku zapewniają uczucie wyjątkowej 
czystości. Położenie ramienia natryskowego 
oraz natężenie strumienia wody można 
dostosować do własnych potrzeb.

OGRZEWANIE DESKI
Ergonomicznie zoptymalizowana deska WC wykonana 
z wysokiej jakości duroplastu jest wyposażona  
w zintegrowany układ ogrzewania.

IDEALNA CZYSTOŚĆ DZIĘKI TECH-
NOLOGI NATRYSKU WHIRLSPRAY
Przez ostatnie 35 lat Geberit stale 
doskonali funkcjonowanie natrysku,  
a także sposób działania głównego 
elementu każdej toalety myjącej, czyli 
strumienia natrysku.

www.geberit-aquaclean.pl
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W przypadku zapewniania higieny i czystości  

Geberit nie idzie na żaden kompromis przy  

projektowaniu toalet myjących AquaClean.  

Funkcje, w które wyposażono toalety myjące  

Geberit AquaClean, sprawiają, że urządzenie to 

praktycznie samodzielnie się czyści. Warto także 

zwrócić uwagę na wysokiej jakości materiały ich 

wykonania. Zastosowanie zintegrowanej techno-

logii znacznie ogranicza liczbę niedostępnych 

obszarów i ukrytych miejsc, w których mogą 

gromadzić się zanieczyszczenia. Specjalna po-

włoka powierzchni zapobiega gromadzeniu się 

bakterii i drobnoustrojów. Aby dodatkowo zapo-

biegać powstawaniu kamienia, Geberit opraco-

wała automatyczny program odkamieniania  

zapewniający długoterminowe, bezawaryjne 

działanie toalety myjącej. Funkcja ta obsługuje  

i spłukuje wszystkie części wchodzące w kon-

takt z wodą, niezależnie od stopnia twardości 

wody. Taka koncepcja produktowa sprawia,  

że wszelkie problemy dotyczące zapewnienia  

higieny i czystości są rozwiązywane w prosty  

i oczywisty sposób.

ŁATWE UTRZYMYWANIE 
HIGIENY

BEZKOŁNIERZOWA, MISKA CERAMICZNA  
Z TECHNIKĄ SPŁUKIWANIA TURBOFLUSH
Technika spłukiwania TurboFlush zapewnia 
unikalną skuteczność spłukiwania misek cera-
micznych. Jest ona znacznie bardziej skuteczna 
od innych technologii, a jej działanie jest znacznie 
cichsze i bardziej ekonomiczne niż w przypadku 
standardowego spłukiwania. Ogranicza ona także 
potrzeby związane z czyszczeniem misek oraz 
wykorzystywaniem agresywnych środków 
czyszczących. 

PROSTY DEMONTAŻ DESKI I POKRYWY
Funkcja QuickRelease umożliwia demontaż deski  
i pokrywy jednym prostym ruchem. Dzięki temu  
na mocowaniach także nie zbierają się osady.

FUNKCJA ODKAMIENIANIA
Specjalnie opracowany program odkamieniania 
obejmuje wszystkie części mające kontakt z wodą. 
Powiadomienie o konieczności odkamienienia 
toalety jest wyświetlane na pilocie zdalnej obsługi 
lub panelu sterującym.

ŻADNA POWIERZCHNIA NIE ULEGA  
ZABRUDZENIU
Ramię natryskowe oraz dysze są czyszczone 
automatycznie w toaletach myjących Geberit 
AquaClean. Elementy wewnętrzne i zewnętrzne  
są spłukiwane czystą wodą przed i po każdym 
użyciu toalety. 

BEZKOŁNIERZOWA CERAMICZNA  
MISKA RIMFREE®
Otwarta konstrukcja Rimfree® jest równoznaczna  
z idealną higieną. Zoptymalizowane prowadzenie 
strumienia wody zapewnia spłukiwanie całej 
powierzchni wewnętrznej miski ceramicznej, a jej 
bezkołnierzowa konstrukcja eliminuje wszelkie 
zakryte miejsca, w których może nastąpić 
nagromadzenie osadów.

www.geberit-aquaclean.pl
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Toalety myjące Geberit AquaClean zwracają na siebie uwagę atrakcyjnym 

wzornictwem, a także zostały wyposażone w wiele inteligentnych funkcji 

zapewniających komfort użytkownika. Na pierwszy rzut oka trudno jednak 

zauważyć tę innowacyjną, przełomową technologię ukrytą w pięknie za-

projektowanej misce ceramicznej.

POZNAJ 
PROJEKTANTA

INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTANTA
Christoph Behling w połowie lat 90. studiował wzor-
nictwo przemysłowe na Akademii Sztuki w Stuttgar-

cie, gdzie podjął praktykę pod kierownictwem  
Richarda Sappera. W 2004 roku założył Christoph 

Behling Design Studio. Christoph Behling współpra-
cuje z wieloma firmami międzynarodowymi, np. z pro-

ducentem ekskluzywnych zegarków TAG Heuer, 
gdzie objął stanowisko głównego projektanta.

WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA WODY PITNEJ
Toalety myjące Geberit AquaClean spełniają wymogi wszystkich 
obowiązujących przepisów i norm w zakresie jakości wody, łącznie  
z dyrektywą SVGW W3/E1 (EN 1717). Zintegrowane przyłącze  
wody chronione przed przepływem wstecznym sprawia, że Geberit 
spełnia wymogi normy oraz zapewnia, by toalety myjące w żadnym 
przypadku nie zanieczyszczały sieci wody pitnej. Co więcej ich  
konstrukcja nie wymaga montażu żadnych dodatkowych urządzeń 
sanitarnych.

„Toalety myjące AquaClean zapewniają 
wiele doskonałych zalet, wytrzymałość, maksymalny poziom  

jakości, a także zaawansowane innowacje i technologie.”

„AquaClean Mera to techniczne dzieło sztuki, według 
mnie najlepsza toaleta na świecie. Zaprojektowaliśmy 
najmniejszą możliwą objętość miski i oddzieliliśmy  
ją od ściany chromowaną płytą ozdobną. Chciałem  
stworzyć wrażenie, że miska AquaClean Mera „unosi 
się” w pomieszczeniu i wydaje się szczególnie lekka.”

„Osobistym wyzwaniem dla mnie, jako projek-
tanta, jest zapewnienie, aby toalety myjące  

AquaClean nie wyglądały jak urządzenia tech-
niczne, lecz aby ich konstrukcja umożliwiała  

doskonale wpasowanie się w układ łazienki.”

Harmonijne współgranie technologii i wzornictwa wynika z bliskiej współ-

pracy Geberit z projektantem form przemysłowych, Christophem Behlin-

giem. Miniaturyzacja technologiczna umożliwia zaprojektowanie smukłych, 

prostych i eleganckich kształtów toalet myjących AquaClean Mera i Tuma. 

Wszystkie przyłącza wody i sieci elektrycznej zostały ukryte w obudowie 

toalety myjącej. Dodatkowo jej modułowa technologia zapewnia prosty 

dostęp do podzespołów i ułatwia montaż oraz serwisowanie.
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TECHNOLOGIA NATRYSKU  
WHIRLSPRAY

Opatentowana technologia natrysku  
WhirlSpray zapewnia bezpośrednie i dokład-
ne mycie. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu 

pulsującego strumienia natrysku z funkcją 
dynamicznego napowietrzania. Użycie tego 

systemu daje ogromne korzyści: przyjemniej-
sze i dokładniejsze mycie przy jednoczesnym 

ograniczeniu zużycia wody.

TECHNIKA SPŁUKIWANIA TURBOFLUSH
Podstawę innowacyjnej techniki spłukiwania 

TurboFlush stanowi wewnętrzna geometria 
asymetrycznej, bezkołnierzowej, ceramicznej 

miski opracowanej przez Geberit, która  
zapewnia bardzo dokładny i cichy proces 

spłukiwania. Umożliwiają to takie rozwiązania 
jak pojedynczy boczny dopływ wody oraz  

odpowiednie prowadzenie przepływu wody 
spłukującej.

Toaleta Geberit AquaClean Mera to uosobienie ponadcza-

sowej elegancji. Idealnie komponuje się z każdą łazienką i 

stanowi jej harmonijne uzupełnienie. Wysokiej jakości mate-

riały wykonania, miękkie linie i płynne przejścia to cechy  

wyróżniające toalety AquaClean Mera. Wszystkie przyłącza 

wody i sieci elektrycznej są zintegrowane z obudową,  

a solidne elementy do montażu naściennego są ukryte za 

płytą ozdobną.

NIEPOWTA-
RZALNY 
GENIUSZ

TECHNOLOGIA NATRYSKU
WHIRLSPRAY

USUWANIE ZAPACHÓW

BEZKOŁNIERZOWA, CERAMICZ-
NA MISKA Z TECHNIKĄ  
SPŁUKIWANIA TURBOFLUSH

FUNKCJA QUICKRELEASE DO 
DEMONTAŻU DESKI I POKRYWY

PORĘCZNY PILOT ZDALNEGO 
STEROWANIA

ROZPOZNAWANIE  
UŻYTKOWNIKA

INDYWIDUALNIE REGULOWANA 
POZYCJA RAMIENIA  
NATRYSKOWEGO

FUNKCJA ODKAMIENIANIA

REGULOWANA TEMPERATURA 
WODY Z NATRYSKU

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII

NATRYSK OSCYLACYJNY

OSOBNA DYSZA DO DELIKATNEJ 
HIGIENY INTYMNEJ KOBIET

SUSZENIE CIEPŁYM  
POWIETRZEM

OGRZEWANIE DESKI

BEZDOTYKOWY MECHANIZM 
AUTOMATYCZNEGO OTWIE-
RANIA I ZAMYKANIA POKRY-
WY DESKI SEDESOWEJ

ŚWIATŁO ORIENTACYJNE

DODATKOWE FUNKCJE ZAPEWNIAJĄCE 
KOMFORT UŻYTKOWNIKA GEBERIT  
AQUACLEAN MERA COMFORT

GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT I CLASSIC

GEBERIT AQUACLEAN MERA
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PILOT ZDALNEJ OBSŁUGI / ŚCIENNY PANEL STERUJĄCY
Poza pilotem do obsługi toalety myjącej Geberit oferuje również 
bezprzewodowy panel sterowania montowany w dowolnym miejscu 
na ścianie. Oba te urządzenia sterownicze czytelnie wyświetlają 
wszystkie funkcje oraz umożliwiają łatwe wprowadzanie wszelkich 
poleceń ich uruchomienia. Elegancki pilot zapewnia łatwą i intuicyj-
ną obsługę. Naścienny panel sterujący jest dostępny w wersji białej  
i czarnej.

APLIKACJA GEBERIT AQUACLEAN  
– PEŁNA KONFIGURACJA NA SMARTFONIE

Aplikacja Geberit AquaClean umożliwia wygodną obsługę toale-
ty AquaClean Mera za pomocą smartfona. Smartfon przejmuje 

funkcję pilota zdalnej obsługi i umożliwia zapis osobistych usta-
wień w zakresie intensywności i położenia strumienia itd., które 
można obsługiwać w dowolnym miejscu. Aplikacja ta umożliwia 

obsługę toalety AquaClean Mera we własnym domu, w domu  
innej osoby lub w hotelu.

APLIKACJĘ MOŻ-
NA BEZPŁATNIE 
POBRAĆ NA 
STRONIE

1 ODSYSANIE ZANIECZYSZCZONEGO POWIETRZA
  Nieprzyjemne zapachy są natychmiast pochłaniane przez 

miskę ustępową wyposażoną w automatycznie uruchamia-
ne, ciche odsysanie zanieczyszczonego powietrza,  
a następnie eliminowane za pomocą porowatego filtra  
ceramicznego.

2  SUSZENIE Z CIEPŁYM POWIETRZEM
  Ramię suszarki automatycznie ustawia się w położeniu  

zapewniającym optymalne suszenie, w odniesieniu do 
ostatniej pozycji ramienia natryskowego.

3  PODGRZEWANIE DESKI SEDESOWEJ
  Ergonomicznie zoptymalizowana deska sedesowa wykona-

na z wysokiej jakości duroplastu jest wyposażona w zinte-
growaną grzałkę. Funkcja podgrzewania jest uruchamiana 
przez czujnik zbliżeniowy, gdy użytkownik podejdzie do  
toalety.

4  ŚWIATŁO ORIENTACYJNE
  Dyskretne oświetlenie zapewnia orientację w łazience przy 

zgaszonym świetle głównym. Po aktywacji czujnikiem  
zbliżeniowym funkcja ta aktywuje jedną z siedmiu progra-
mowalnych kompozycji kolorów oraz jeden z pięciu  
poziomów jasności.
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Toaleta myjąca Geberit AquaClean Tuma zapewnia świeżość i kom-

fort w każdym domu. Toaleta Geberit AquaClean Tuma jest dostępna 

w wersji Comfort, a od 1 kwietnia 2018 r., również w wersji Classic. 

 

Wyposażenie toalety myjącej AquaClean Tuma Classic zapewnia 

podstawowe funkcje toalety myjącej, łącznie z technologią natrysku  

WhirlSpray oraz bezkołnierzową miskę ceramiczną Rimfree®. Wersja 

Comfort oferuje dodatkowe funkcje, dzięki którym mycie wodą  

zapewnia doskonałe samopoczucie.

DESKA MYJĄCA GEBERIT AQUACLEAN TUMA
Toaleta myjąca Geberit AquaClean Tuma dostępna jest w formie 
kompleksowego rozwiązania z idealnie dopasowaną misą ceramicz-
ną oraz ukrytymi przyłączami zasilania i wody. Alternatywą dla tego 
rozwiązania są wersje Classic także dostępne w formie desek myją-
cych zapewniajc te same funkcje co kompleksowe rozwiązania.

Szczególnie w wynajmowanych mieszkaniach konstrukcja desek 
myjących umożliwia łatwy montaż na różnych istniejących miskach 
ustępowych, bez potrzeby wykonywania gruntownej przebudowy. 
Oznacza to, że deska myjąca jest idealnym i elastycznym rozwiąza-
niem dla wszystkich lokatorów, którzy chcę zmodernizować łazienkę 
oraz zapewnić sobie stałe poczucie świeżości.

Deska sedesowa 
AquaClean Tuma ze 
standardową miską 

ceramiczną

DODATKOWE FUNKCJE ZAPEWNIAJĄCE KOMFORT UŻYTKOWNIKA  
GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT:

WYPOSAŻENIE AQUACLEAN TUMA COMFORT ORAZ CLASSIC:

ZASKAKUJĄCO 
WSZECHSTRONNA 

GEBERIT AQUACLEAN TUMA

PORĘCZNY PILOT ZDALNEGO 
STEROWANIA

OSOBNA DYSZA DO HIGIENY 
INTYMNEJ KOBIET

OGRZEWANIE DESKI
SUSZENIE CIEPŁYM  
POWIETRZEM

USUWANIE ZAPACHÓW
ROZPOZNAWANIE  
UŻYTKOWNIKA

TECHNOLOGIA NATRYSKU 
WHIRLSPRAY

BEZKOŁNIERZOWA MISKA  
CERAMICZNA RIMFREE®

INDYWIDUALNA REGULACJA 
POZYCJI RAMIENIA  
NATRYSKOWEGO 
(w wersji Classic tylko przy użyciu 
aplikacji)

REGULOWANA TEMPERATURA 
WODY Z NATRYSKU 
(w wersji Comfort i Classic tylko przy 
użyciu aplikacji) 

NATRYSK OSCYLACYJNY FUNKCJA ODKAMIENIANIA

MECHANIZM WOLNEGO
OPADANIA SOFTCLOSING

FUNKCJA QUICKRELEASE
DO ZWALNIANIA POKRYWY
I DESKI SEDESOWEJ
(tylko pokrywa)

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII

1  TOALETA AQUACLEAN TUMA COMFORT JEST DOSTĘPNA 
Z CZTEREMA RODZAJAMI PŁYT OZDOBNYCH:

biały-alpin

szkło białe

szkło czarne

stal nierdzewna szczotkowana
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PILOT ZDALNEGO STEROWANIA / ŚCIENNY PANEL
STERUJĄCY
Poza pilotem do obsługi toalety w wersji Comfort Geberit oferuje 
również bezprzewodowy ścienny panel sterowania montowany 
w dowolnym miejscu na ścianie. Oba te urządzenia sterownicze 
czytelnie wyświetlają wszystkie funkcje oraz umożliwiają intuicyj-
ne wprowadzanie wszelkich poleceń. 

APLIKACJA GEBERIT AQUACLEAN 
Aplikacja Geberit AquaClean umożliwia wygodną obsługę toale-
ty myjącej AquaClean Tuma za pomocą smartfona. Smartfon 
przejmuje funkcję pilota zdalnego sterowania i umożliwia zapis 
osobistych ustawień w zakresie strumienia natrysku, temperatu-
ry itd., które można obsługiwać w dowolnym miejscu. W wersji 
Classic aplikacja umożliwia korzystanie z tych dodatkowych 
funkcji natrysku.

TECHNOLOGIA NATRYSKU WHIRLSPRAY
Toaleta myjąca Geberit AquaClean Tuma jest wyposażona w bar-
dzo wygodną, a zarazem ekonomiczną funkcję mycia obsługiwa-
ną przez opatentowaną technologię natrysku WhirlSpray, która 
zapewnia  pulsacyjny strumień natrysku z dynamicznym napo-
wietrzaniem. Rozwiązanie to gwarantuje zwiększoną intensyw-
ność mycia oraz przyjemne korzystanie z natrysku. 

APLIKACJĘ MOŻ-
NA BEZPŁATNIE 
POBRAĆ NA 
STRONIE

BEZKOŁNIERZOWA MISKA CERAMICZNA RIMFREE® 
Zastosowanie bezkołnierzowej miski ceramicznej Rimfree®  
sprawia, że system toalety myjącej AquaClean Tuma spełnia  
najnowsze standardy dotyczące higieny i łatwości utrzymania 
czystości. Technika spłukiwania z systemem naprowadzania  
zapewnia pełne i dynamiczne spłukiwanie, nawet po wybraniu 
częściowego spłukiwania. 

Deskę myjącą Geberit AquaClean można montować  
na większości dostępnych na rynku misek ceramicznych. 
Nowa funkcja kalkulatora pozwala szybko i łatwo obliczyć, 
która deska myjąca AquaClean będzie pasować na daną 
miskę ceramiczną.

KALKULATOR MISEK CERAMICZNYCH DO DESEK  
MYJĄCYCH

•  Znajdź odpowiednią miskę ceramiczną

•  Pobierz i wydrukuj szablon lub poproś  
o przesłanie go na dany adres

•  Wprowadź wymiary miski cermicznej  
i od razu sprawdź, czy dana deska  
myjąca do niej pasuje
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Geberit AquaClean Sela to toaleta myjąca z wyjątkowo 

prostymi i intuicyjnymi funkcjami obsługowymi  

oferowanymi w połączeniu z konstrukcją zwykłej  

i prostej toalety. Opatentowana technologia natrysku 

WhirlSpray zapewnia bezpośrednie, dokładne i sku-

teczne mycie. Intensywność natrysku można regulo-

wać w zakresie pięciu poziomów. Inteligentna techno-

logia funkcji natrysku oraz wszystkie przyłącza  

energii elektrycznej i wody zostały dyskretnie zinte-

growane z korpusem miski.

↑
Aby dostosować montaż do warunków  
w danej łazience, toaleta myjąca Geberit  
AquaClean Sela jest dostępna w wersji 
wiszącej lub stojącej.

PIĘKNO I 
INTELIGENCJA

TECHNOLOGIA NATRYSKU 
WHIRLSPRAY

PIĘĆ REGULOWANYCH  
USTAWIEŃ POZIOMU  
CIŚNIENIA

PORĘCZNY PILOT 
ZDALNEGO STEROWANIA

INDYWIDUALNIE REGULO-
WANA POZYCJA RAMIENIA 
NATRYSKOWEGO

NATRYSK OSCYLACYJNY

FUNKCJA CICHEGO  
ZAMYKANIA I OTWIERANIA  
(softclosing / softopening)

FUNKCJA QUICKRE LEASE  
DO DEMONTAŻU POKRYWY  
I DESKI SEDESOWEJ

ROZPOZNAWANIE  
UŻYTKOWNIKA

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII

GEBERIT AQUACLEAN SELA
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Beata Sadowska, Dziennikarka

„Zakochałam się w nim w Japonii  
i ta miłość przetrwała. W końcu  

udało mi się go zwabić do Polski,  
do mojej łazienki. Polecam!”

Marcin Cieślewicz, Współwłaściciel  
salonu łazienkowego

„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.”

Dominika Merek, Redaktorka

„Trudno uwierzyć, że można się 
zachwycać urządzeniem, 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, 
decydują się na zakup toalety 

myjącej, gdy remontują łazienkę  
lub wykańczają mieszkanie.”

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”.

ZADOWOLENIE KLIENTÓW NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

GEBERIT AQUACLEAN 
USZCZĘŚLIWIA „Wszystkie wątpliwości 

zniknęły przy pierwszym 
użyciu.”
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PROSTA I SZYBKA 
KONWERSJA NA SPA
MODERNIZACJA ŁAZIENKI PRZY WYKORZYSTANIU  
ROZWIĄZANIA GEBERIT MONOLITH

ELASTYCZNE 
ROZWIĄZANIA TAKŻE 
DLA NAJEMCÓW
PŁYTA OZDOBNA GEBERIT AQUACLEAN

W przypadku gdy spłuczka natynkowa jest już zamontowana lub ograniczenia 

czasowe, budżetowe lub konstrukcyjne uniemożliwiają ukrycie spłuczki za ścianą, 

moduł sanitarny Geberit Monolith oferuje alternatywne rozwiązanie. Bardzo smukła 

spłuczka oraz wymagana technologia sanitarna zostały umieszczone za elegancką 

szklaną powierzchnią. Moduł Monolith został zaprojektowany w sposób umożliwia-

jący szybki oraz wygodny montaż, a także podłączenie do istniejących rurociągów 

wodnych i kanalizacyjnych. W najlepszej sytuacji instalator już wcześniej zamonto-

wał gniazdko elektryczne przy toalecie do podłączenia modułu Monolith Plus do 

sieci. W przeciwnym wypadku przewody można poprowadzić w dowolnym miejscu 

łazienki, wykorzystując konwencjonalne gniazdka i kanały kablowe. Zmodernizowa-

na rama nośna zawsze umożliwia zakończenie montażu w mniej niż jeden dzień. 

POPRZED

PRZED:
Standardowa miska wisząca 

w łazience wynajmowanego mieszkania

PO: 
Nowy wygląd, dzięki zastosowaniu wiszącej miski Geberit 

AquaClean Sela z płytą ozdobną Geberit AquaClean

Łazienka klienta jest wyposażona w standardową wiszącą miskę ceramiczną lecz 

nie chce on rezygnować z codziennego mycia wodą oraz poczucia świeżości  

i czystości? Płyta ozdobna Geberit AquaClean to proste i szybkie rozwiązanie 

umożliwiające wymianę standardowej wiszącej miski ceramicznej na toaletę myjącą 

Geberit AquaClean z funkcją higieny intymnej lub dostosowanie jej do montażu  

deski myjącej. Nieatrakcyjne podejścia kanalizacyjne położone na płytkach nie są 

już stosowanym rozwiązaniem, ponieważ przyłącze wody jest połączone z płytą 

ozdobną bez naruszania podstawowej struktury.
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BEZKOMPLIKACJI
ROZWIĄZANIA DLA WSZYSTKICH SYTUACJI  
KONSTRUKCYJNYCH

Montaż toalety myjącej Geberit AquaClean Tuma jest możliwy  

w niemalże wszystkich sytuacjach konstrukcyjnych.  

Potrzebne jest tylko przyłącze energii elektrycznej i wody. 

STELAŻ PODTYNKOWY GEBERIT
W nowym budownictwie lub podczas wy-
konywania obszernych renowacji elemen-
ty montażowe toalet Geberit ze spłuczką 
podtynkową zapewniają bezpieczne roz-
wiązanie. Przyłącza wody i energii elek-
trycznej są już wstępnie zaplanowane, co 
znacznie ułatwia montaż. 

„Zamów toaletę, a my 
zamontujemy Ci SPA.”

Przyłącze elektryczne 
po stronie sieci, ukryte 
za miską ceramiczną,  
dla toalet myjących 
Geberit AquaClean

Położenie przyłącza 
wody dla modeli  
desek myjących  
Geberit AquaClean

Przyłącze elektryczne 
poprzez gniazdko dla 
modeli desek myjących 
Geberit AquaClean

Położenie zakrytego 
przyłącza wody 
dla toalet myjących 
Geberit AquaClean

Przykład montażu stelaża podtynko-
wego Geberit Duofix z odsysaniem 
zanieczyszczonego powietrza  
Geberit Sigma40 lub mechanizmem 
bezdotykowym z przyciskiem 
uruchamiającym Geberit Sigma80  
i Sigma10.

30 cm19,5 cm

5 cm 5 cm
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PRODUKT O ZRÓWNO-
WAŻONEJ JAKOŚCI 

Od chwili rozpoczęcia montażu Geberit standardowo oferuje dwuletnią gwa-

rancję dla użytkownika końcowego oraz w tym okresie przejmuje odpowie-

dzialność za bezpłatną wymianę wadliwych części. Jeśli produkt został za-

montowany i zarejestrowany przez firmę montażową, Geberit przedłuża okres 

gwarancji o jeden rok oraz zapewnia wymianę wadliwych części w przypadku 

wystąpienia wad materiałowych lub produkcyjnych. Należy poinformować 

klienta o tej dodatkowej zalecie oraz wykonać za niego rejestrację już w trak-

cie montażu. W tym celu wystarczy zarejestrować dany model urządzenia  

na stronie www.geberit-aquaclean.pl/pl_pl/forms/warranty.html lub  

odesłać załączoną kartę gwarancyjną do siedziby firmy Geberit w ciągu 

90 dni, licząc od daty montażu.

Jeszcze prostszym rozwiąza-
niem jest przedłużenie gwa-
rancji o rok za pomocą nowej 
aplikacji Geberit AquaClean. 
Smartfon można wykorzystać 
nie tylko do prostej obsługi 
toalet myjących AquaClean, 
lecz także do szybkiej reje-
stracji urządzenia.

Toalety myjące Geberit AquaClean z funkcją higieny intymnej 

osiągają wysokie wyniki w zakresie oceny cyklu życia, a ich osiągi 

są porównywalne z miskami konwencjonalnymi, także w zakresie 

zużycia papieru toaletowego. Dodatkowe zużycie wody przez  

toaletę myjącą ma znacznie mniejsze znaczenie w porównaniu  

ze zużyciem papieru toaletowego. Z drugiej strony bardzo ważna 

jest produkcja papieru toaletowego oraz zużycie energii do  

podgrzewania wody. Indywidualne ustawienia produktów Geberit 

AquaClean zapewniają dodatkowe oszczędności energii oraz 

jeszcze bardziej zmniejszają wpływy środowiskowe.  

W trybie czuwania (ekonomicznym) wszystkie modele Geberit 

AquaClean zużywają nie więcej niż 0,5 wata energii. Wszystkie 

modele AquaClean obsługują tryb ekonomiczny oraz spełniają 

europejskie wymagania dotyczące ekoprojektu (dyrektywy  

w sprawie produktów związanych z energią, ErP).

Schemat przedstawia wpływ na środowisko oszacowany z wykorzystaniem metody  
IMPACT World+.

PORÓWNANIE TOALET MYJĄCYCH  
GEBERIT AQUACLEAN Z KONWENCJO-
NALNYMI MISKAMI, W KTÓRYCH  
KORZYSTA SIĘ Z PAPIERU TOALETOWE-
GO, ORAZ Z 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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NOWOŚĆ

PRZEGLĄD MODELI

AQUACLEAN MERA 

                    COMFORT                                       CLASSIC

AQUACLEAN SELA AQUACLEAN TUMA

                    COMFORT                                       CLASSIC*

AQUACLEAN 

4000

Technologia natrysku WhirlSpray

Bezkołnierzowa miska ceramiczna z techniką 
spłukiwania TurboFlush

Bezkołnierzowa miska ceramiczna Rimfree®       

Zdalne sterowanie

Aplikacja zdalnego sterowania

Możliwość programowania profili użytkownika 4 profile 4 profile 4 profile
1 profil 

(tylko poprzez aplikację)

Oświetlenie orientacyjne

Liczba regulowanych ustawień poziomu 
ciśnienia

5 poziomów 5 poziomów 5 poziomów 5 poziomów 5 poziomów 5 poziomów

Indywidualnie regulowana pozycja ramienia 
natryskowego

 
(tylko poprzez aplikację)

Regulowana temperatura wody z natrysku WŁ. - WYŁ.  
(tylko poprzez aplikację)

 
(tylko poprzez aplikację)

WŁ. - WYŁ.

Natrysk oscylacyjny

Dysza do higieny intymnej kobiet

Ogrzewana deska toaletowa

Suszenie ciepłym powietrzem

Usuwanie zapachów 

Bezdotykowy mechanizm automatycznego 
otwierania i zamykania pokrywy deski 
sedesowej

Mechanizm wolnego opadania

Funkcja QuickRelease  
(tylko pokrywa)

 
(tylko pokrywa)

Czujnik użytkownika
 
**

 
**

Funkcja odkamieniania

Tryb oszczędzania energii

Numer artykułu
chrom błyszczący: 146.210.21.1

biały-alpin: 146.210.11.1
chrom błyszczący: 146.200.21.1

biały-alpin: 146.200.11.1
toaleta stojąca: 146.170.11.1
toaleta wisząca: 146.146.11.1

Deska myjąca: 146.275.xx.1
Urządzenie WC z funkcją higieny 

intymnej: 146.290.xx.1

Deska myjąca: 146.075.11.1
Urządzenie WC z funkcją higieny 

intymnej: 146.090.11.1

Deska myjąca: 146.130.11.1
Deska myjąca z miską ustępową: 

146.135.11.1

Szerokość × wysokość × głębokość (w cm) 39,5 × 35,0 × 59,0 39,5 × 35,0 × 59,0
toaleta stojąca: 38,5 × 51,0 × 58,5 
toaleta wisząca: 38,5 × 38,0 × 57,8

Deska myjąca: 36,0 × 10,6 × 52,3
Urządzenie WC z funkcją higieny 

intymnej: 36,0 × 39,0 × 55,3

Deska myjąca: 36,0 × 10,6 × 52,3
Urządzenie WC z funkcją higieny 

intymnej: 36,0 × 39,0 × 55,3

Deska myjąca: 40,0 × 15,5 × 50,5
Deska myjąca z miską ustępową:  

40,0 × 43,5 × 53,0

Można łączyć z płytą ozdobną
 

(tylko urządzenie WC z funkcją 
higieny intymnej)

 
(tylko urządzenie WC z funkcją 

higieny intymnej)

Można łączyć z Geberit Monolith

* Dostępne od 1 kwietnia 2018 r. ** Funkcja rozpoznawania użytkownika dotyczy tylko podgrzewu ciepłej wody.

PONIŻSZE DANE 
DOTYCZĄ 
WSZYSTKICH 
MODELI:
Napięcie znamionowe / częstotli-
wość: 230 V / 50-60 Hz., wstępna 
nastawa temperatury wody 37°C, 
tryb ekonomiczny < 0,5 W

Szczegółowa lista wszystkich funkcji 
dostępna jest na stronie 
www.geberit-aquaclean.pl

Deska myjąca

Zestaw kompletny AQUACLEAN MERA 
COMFORT ORAZ CLASSIC

   biały-alpin

   chrom błyszczący

AQUACLEAN TUMA 
COMFORT

   biały-alpin

   szkło białe

   szkło czarne

   stal nierdzewna szczotkowana

GEBERIT MONOLITH

   szkło białe

   szkło czarne

   szkło w kolorze umbry

   szkło piaskowe

   szkło miętowe

PŁYTA OZDOBNA GEBERIT

   biały

   szkło białe

   szkło czarne

KOLORYSTYKA 
MODELI:

Deska myjąca

Zestaw kompletnytoaleta stojąca

toaleta wisząca

chrom błyszczący

biały-alpin
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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


