GEBERIT AQUACLEAN
DOUCHETOILET
Total renhed og velvære ved tryk på én knap

KUN MED VAND
BLIVER DET HELT RENT
Ville du vaske din bil med papir eller bruge en tør
form for rengøring i stedet for at tage et brusebad? Næppe. Vand er uundværligt til den daglige
hygiejne – især den personlige. Det rengør blidt
og alligevel grundigt, og da varmt vand samtidig
er mere skånsomt end rengøring med toiletpapir,
er vand ideelt til det følsomme intimområde.
Med Geberits AquaClean douchetoilettet skal du
blot trykke på én knap for igen at føle dig ren og
forfrisket.
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Ideel løsning til ældre borgere
Et Geberit AquaClean douchetoilet sørger
bekvemt for renhed og velvære og giver brugeren
en velplejet, sikker og frisk fornemmelse hele
dagen. Det bidrager enkelt og effektivt til større
selvstændighed, værdighed og uafhængighed
for den enkelte borger. På samme tid skaber det
basis for et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø
for plejepersonalet. Den store tidsbesparelse
samt høje effektivitet og pålidelighed gør Geberit
AquaClean til en værdifuld medspiller i den
moderne pleje.
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GEBERIT AQUACLEAN
DOUCHETOILET ER
EN REN FORNØJELSE
Bag det flotte design gemmer der sig en lang række brugervenlige
funktioner

DOUCHEPRINCIPPET
Så enkelt fungerer det
Geberit har gennem de sidste 40 år perfektioneret douchefunktionen samt hjertet i ethvert
douchetoilet: Douchestrålen. Den patenterede
WhirlSpray-doucheteknologi sikrer en optimal
intimhygiejne. Den roterende vandstråle tilføres
luft, hvormed der opstår små luftbobler i vandet.
Denne blanding af vand og luft giver en blød
douchestråle og en behagelig rengøringsfølelse.

Douchefunktionens tre trin til perfekt
renhed:
1. Forskyl af douchearm
Med et tryk på knappen køres den skjulte
douchearm ud og skylles først med vand.
2. Doucheprocessen
Du kan indstille vandtemperaturen og douchestrålens styrke og position efter dine behov.
3. Efterfølgende rengøring af douchearm
Efter doucheforløbet rengøres douchearmen
automatisk med vand.
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Skånsom personlig hygiejne
Med en ekstra douchestråle sørger den blide
ladydouche for en sikker intimhygiejne med rent
vand. Dysen, der er integreret i douchearmen, er
beskyttet, når den ikke bruges.
Ingen ubehagelige lugte
Lugtudsugningssystemet fjerner ubehagelige
lugte, inden de når at sprede sig. Systemet
starter automatisk, når man sætter sig på
douchetoilettet.
Blid og behagelig tørring
Varmlufttørreren giver den perfekte løsning med
fem individuelt justerbare temperaturer til en blid,
skånsom tørring.
I skemaet på side 10 kan du se, hvilke funktioner
de enkelte modeller har.

Personligt velværeprogram
Alle douchetoilettets funktioner kan styres i en
håndevending. Fjernbetjeningen giver et hurtigt
overblik og kan betjenes med én hånd. Det
kræver kun et tryk på en knap at åbne personlige
indstillinger.
Optimal sædeergonomi
Det ergonomiske toiletsæde af Duroplast i høj
kvalitet har integreret toiletsædevarme. Denne
aktiveres af nærhedssensoren og varmer hurtigt
sædet op.
Orientering om natten
Når nærhedssensoren er aktiveret, giver et
diskret LED-lys orientering om natten. Der kan
vælges mellem syv forskellige lysnuancer og fem
lysstyrketrin.
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INTELLIGENT TEKNIK OG
DESIGN UDEN PLEJEBEHOV
På de næsten helt selvrensende AquaClean toiletter er teknologien
integreret, så utilgængelige områder stort ses undgås. Den ridsefaste
specialglasur KeraTect® beskytter effektivt mod bakterier og
mikroorganismer og er let at holde ren. Desuden sikrer det
automatiske afkalkningsprogram ydelseskapaciteten på lang sigt.
Fuldstændig automatisk og brugerorienteret
Takket være nærhedssensoren starter funktioner
som brugsvandsopvarmning, toiletsædevarme
eller orienteringslys automatisk.
Stort set berøringsfrit
Nærhedssensoren sørger for, at toiletlåget åbner
og lukker helt automatisk, og dermed bortfalder
alle overflødige greb. Desuden kan douchetoilettets funktioner let styres med én hånd via
fjernbetjeningen, og det trådløse vægkontrolpanel giver et hurtigt overblik.
Selvrensende douchearm
For- og efterrengøringen giver sikkerhed for, at
douchearmen virkelig er ren, inden den rengør
bagdelen. Douchearmen skylles automatisk igennem med rent vand før og efter hver anvendelse,
og douchedysen skylles også ren med vand i sin
hvileposition.

Effektivt afkalkningsprogram
Afkalkningen fjerner aflejringer fra alle vandførende dele og er lige så nem som på en kaffemaskine. Når afkalkning er nødvendig vises det på
kontrolpanelet, fjernbetjeningen og appen.
Stille og rent skyl af toiletskålen
TurboFlush har en suveræn skyllekapacitet, der
skyller mere rent og med mindre vand end et normalt skyl. Desuden er det meget mere støjsvagt.
Rimfree® toiletskål
Takket være den optimerede vandføring og
toiletskålens asymmetriske geometri skylles den
indvendige overflade fuldstændigt ren. Uden
skyllekant er der ingen skjulesteder, hvor der kan
dannes aflejringer. Rengøringsarbejdet reduceres
dermed væsentligt, og du undgår at bruge
toiletbørsten efter de fleste toiletbesøg.

Rengøringsvenligt design
Med QuickRelease-funktionen kan toiletsæde og
toiletlåg tages af i en håndevending. Samtidig er
de centrale områder nemt tilgængelige. Det gør
rengøringen let og enkel. Og beslagene holdes fri
for aflejringer.
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Mera
Det mest solgte douchetoilet i Europa sætter på
enhver måde nye standarder. Mera henvender
sig til alle, der ønsker at forkæle sig selv med en
ekstra portion wellness og tilbydes i to modeller:
Comfort og Classic.
Mera Classic overbeviser med sit komplette
udstyr af høj kvalitet, herunder lugtudsugning
og varmlufttørrer. Mera Comfort har ekstra
komfortfunktioner såsom toiletsædevarme, et
berøringsfrit automatisk toiletlåg og orienteringslys i forskellige farvenuancer.
Begge versioner kan vælges med enten en
forkromet eller hvid afdækning.

Sela

TRE HOVEDMODELLER
MED VARIANTER
DER DÆKKER ALLE BEHOV
Douchetoiletterne fra Geberit spænder lige fra den økonomiske
basismodel over allrounderen til den eksklusive topmodel.
Samtlige modeller kan installeres på stort set alle badeværelser
uanset konstruktionssituation. Kun en el- og vandtilslutning er
nødvendig.
Bæredygtig løsning
Samtlige douchetoiletter fra Geberit scorer højt,
hvad angår vurderingen af livscyklus, da det
ekstra vandforbrug for et douchetoilet spiller en
sekundær rolle i forhold til papirforbruget. De
individuelle indstillinger på Geberit AquaClean
produkterne gør det tilmed muligt at opnå ekstra
energibesparelser og reducere miljøpåvirkningen.
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I standby (energisparefunktion) ligger energiforbruget for alle AquaClean modeller på maks. 0,5
watt. Alle AquaClean modeller er udstyret med
energisparefunktion og overholder de europæiske krav til miljøvenligt design (ErP-direktivet).

Geberit AquaClean Sela douchetoiletet er
karakteriseret ved et enkelt, elegant design og er
lavet af materialer af bedste kvalitet.
Selas udstyr byder på de klassiske funktioner ved
et Geberit douchetoilet, bl.a. den patenterede
WhirlSpray-doucheteknologi, den meget stille og
effektive TurboFlush-skylleteknik, en toiletskål
uden skyllekant, der er nem at rengøre, og et
automatisk afkalkningsprogram.

Tuma
Tuma Comfort er en kompakt allrounder med
funktioner som WhirlSpray-doucheteknologi,
toiletsædevarme, lugtudsugning og varmlufttørrer. Som alternativ imponerer den prisvenlige
Classic-variant ved at tilbyde alle AquaCleans
grundfunktioner til en unik pris.
Geberit AquaClean Tuma tilbydes også som
douchesæde, der er udstyret med de samme
funktioner som douchetoilettet og kan kombineres med forskellige toiletskåle, der allerede er
installeret.
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AQUACLEAN
MERA

AQUACLEAN
SELA

Comfort

Classic

WhirlSpray-doucheteknologi

x

x

x

WC-skål uden skyllekant
med TurboFlush

x

x

x

AQUACLEAN
TUMA

AQUACLEAN
4000/ SÆT

Comfort

Classic

x

x

x

x

Rimfree® toiletskål uden
skyllekant
Fjernbetjening

x

x

x

x

AquaClean slutbruger-app

x

x

x

x

x

4 profiler

4 profiler

4 profiler

4 profiler

1 profil

Programmerbare
brugerprofiler
Orienteringslys

x

Antal indstillelige tryktrin

x

x

5 trin

5 trin

5 trin

5 trin

5 trin

Douchearmens position
kan justeres individuelt

x

x

x

x

x

Brusevandstemperaturen
kan justeres individuelt

x

x

x

x

x

ON–OFF

Pulserende stråle

x

x

x

x

x

x

Ladydouche

x

x

x

x

Toiletsædevarme

x

Varmlufttørrer

x

x

x

Lugtudsugning

x

x

x

Toiletsæde med soft
closemekanisme

x

x

x

x

x

x

Berøringsfrit automatisk
toiletlåg

x

QuickRelease-funktion til
toiletlåg og toiletsæde

x

x

x

Kun låg

Kun låg

Brugergenkendelse

x

x

x

x

Afkalkningsfunktion

x

x

x

x

x

Energisparefunktion

x

x

x

x

x

146.310.xx.1

Alpin-hvid:
146.320.11.1

x

Alpin-hvid:
146.240.11.1

Gulvstående model

5 trin

x

x

Kan kombineres med
designafdækning

x

x

x

x

x

x

Kan kombineres med
Geberit Monolith

x

x

x

x

x

x

Blankforkromet:
146.211.21.1
Alpin-hvid:
146.211.11.1

Blankforkromet:
146.201.21.1
Alpin-hvid:
146.201.11.1

Blankforkromet:
146.221.21.1
Alpin-hvid:
146.221.11.1

Toiletsæde:
146.277.xx.1
Douchetoilet:
146.291.xx.1

Toiletsæde:
146.077.11.1
Douchetoilet
146.091.11.1

Toiletsæde:
146.130.11.2
Toiletsæde og
toiletskål:
146.135.11.1

Varenummer

For mere information
besøg os på botved.dk
eller ring på
telefon 44 94 22 22

Modelfarver

Glas, sort

Glas, hvid

Hvid

Glas, mint

Skifer

Stentøj

Glas, sand

GEBERIT
DESIGNAFDÆKNING

Glas, lava

Glas, sort

GEBERIT
MONOLITH

Glas, hvid

Børstet
rustfrit stål

Glas, sort

Glas, hvid

AQUACLEAN TUMA
COMFORT

Alpin-hvid

Blankforkromet

Alpin-hvid

AQUACLEAN
SELA OG MERA
COMFORT OG CLASSIC

FOR ALLE MODELLER GÆLDER: Mærkespænding/frekvens: 230 V/50–60 Hz, forudindstillet vandtemperatur på 37 °C,
energisparefunktion < 0,5 W KeraTect® (bortset fra AquaClean 4000)
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Nørrelundvej 5, 2730 Herlev
T 8037 3737

info@botved.dk
botved.dk

