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POCIT SVIEŽOSTI
Voda je nevyhnutná pre každodennú osobnú hygienu. Čistí jemne, 
ale dôkladne. Čoraz viac ľudí si preto volí prirodzenú a jemnú hygienu 
založenú na používaní vody namiesto papiera. Sprchovacie WC Geberit 
AquaClean sa postará o čistotu a pocit pohody. Jediným stlačením 
tlačidla dodá používateľovi pocit sviežosti a sebavedomia po celý deň.

Keramické umývadlo: Geberit VariForm  
Skrinka pod umývadlo: Geberit VariForm  
Zrkadlo: Zrkadlo Geberit Option okrúhle 
Sprchový žľab: Geberit CleanLine 80 
Ovládacie tlačidlo: Geberit Sigma70 
WC: Geberit AquaClean Sela chróm 
←
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↓
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PREČO GEBERIT AQUACLEAN?

LEN VODA PRINÁŠA 
SKUTOČNÚ ČISTOTU

Vyčistili by ste si svoje špinavé ruky iba papierom alebo by ste sprchu vymenili za 
čistenie nasucho? Pravdepodobne nie. Bez vody človek skrátka nebude čistý. Tak 
ako sme si zvykli na každodennú sprchu, spoločnosť Geberit by rada zmenila aj 
kultúru osobnej hygieny na WC. So sprchovacími WC AquaClean budete mať po 
stlačení tlačidla pocit, akoby ste sa práve osprchovali.

www.geberit-aquaclean.sk/komfortnefunkcie

Skrinka pod umývadlo s bočným prvkom, 
umývadlo na dosku Geberit ONE  
Zrkadlo: Geberit Option Plus Square 
Ovládacie tlačidlo: Geberit Sigma70 
WC: Geberit AquaClean Mera chróm 
↓

“Neexistuje lepší spôsob osobnej 
hygieny ako ten, ktorý sa vykonáva 
pomocou vody.“
Prof. Dr. med. Bernhard Sauter, odborník na gastroenterológiu

ČO JE SPRCHOVACIE WC?
Moderné sprchovacie WC sa na prvý pohľad ničím 
nelíšia od klasických WC. Rameno sprchy sa 
nachádza v dobre ukrytej polohe. Sprchovanie 
spustíte stlačením tlačidla. Rameno sprchy sa 
presunie z nečinnej polohy smerom dopredu a už o 
niekoľko sekúnd pocítite príjemný prúd vody telesnej 
teploty. Patentovaná technológia sprchovania 
WhirlSpray umožňuje obzvlášť dôkladné čistenie s 
nízkou spotrebou vody. 

← 
Viac informácií 
od odborníka. 
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DOBRÉ DÔVODY PRE 
SPRCHOVACIE WC 
GEBERIT

PÔSOBIVÝ DIZAJN
Vďaka produktovému dizajnérovi Christophovi 
Behlingovi sprchovacie WC AquaClean harmonicky 
zapadnú do každej kúpeľne. Sprchovacie WC 
AquaClean Mera, Sela a Tuma pôsobia vďaka svojej 
minimalistickej technológii štíhlym a elegantným 
dojmom.

ŠPIČKOVÁ KVALITA A SERVIS
V roku 1978 spoločnosť Geberit predstavila prvé WC 
so sprchovacou funkciou. Sofistikované know-how 
sa vyvíjalo viac ako 40 rokov. Kto si kúpi sprchovacie 
WC Geberit, vychutná si dlhotrvajúce potešenie 
z výrobku. Špičkový zákaznícky servis a dobre 
vyškolení partnerskí inštalatéri spoločnosti Geberit 
zabezpečujú prvotriednu podporu ešte dlho po 
zakúpení výrobku.

MONTOVANÉ VO ŠVAJČIARSKU
V centrále spoločnosti Geberit vo švajčiarskom 
meste Rapperswil-Jona máme viac ako 
100 zamestnancov zodpovedných za vysoko presnú 
a spoľahlivú montáž všetkých sprchovacích WC 
Geberit. Výrobky zodpovedajú európskym normám 
a vďaka centrálnej montáži prekonávajú len krátke 
prepravné vzdialenosti.

DLHOROČNÁ ZÁRUKA
Značka Geberit je symbolom najvyššej kvality vďaka 
výrobkom s dlhou životnosťou, vysokokvalitným 
materiálom a dostupnosti náhradných dielov. Záruka, 
ktorú možno predĺžiť prostredníctvom registrácie, 
zaručuje, že sa z výrobku budete tešiť  mnoho rokov.

Produktový dizajnér Christoph Behling.

Montáž sprchovacích WC…

WC: Geberit AquaClean 
Mera Classic 
Ovládacie tlačidlo: Geberit 
Sigma70 biela 
→

 … v srdci Európy, vo švajčiarskom meste Rapperswil-Jona.

8 9



ČISTOTA JEDINÝM 
STLAČENÍM 
TLAČIDLA

JEMNÁ OSOBNÁ HYGIENA
Jemná dámska sprcha sa postará o spoľahlivú 
intímnu hygienu s čistou vodou. Dýza, integrovaná 
do ramena sprchy, je pri nepoužívaní chránená.

ŽIADNY NEPRÍJEMNÝ ZÁPACH
Odsávanie zápachu odstraňuje 
nepríjemné pachy skôr, ako sa môžu 
rozšíriť. Systém sa spustí automaticky, len 
čo sa posadíte na sprchovacie WC.

JEMNÉ OSUŠENIE
Fén s piatimi nastaviteľnými teplotnými 
stupňami je perfektným riešením na 
jemné, šetrné osušenie.

KOMPLETNE ORIENTOVANÉ NA POUŽÍVATEĽA
Funkcie ako príprava teplej vody, ohrievanie WC 
sedadla a orientačné svetlo sa vďaka senzoru 
priblíženia spúšťajú automaticky.

OSOBNÝ PROGRAM NA ZARUČENIE POHODY
Všetky funkcie sprchovacieho WC je možné jednoducho 
ovládať. Diaľkové ovládanie ponúka rýchly prehľad 
a umožňuje všetky zadania vykonávať jednou rukou. 
Jedno stlačenie tlačidla stačí na spustenie osobných 
nastavení.

DOKONALÁ ČISTOTA
Funkcia oscilácie pohybuje sprchovacie 
rameno jemne dopredu a späť, čím 
ponúka ešte dôkladnejšie čistenie.

BEZDOTYKOVÉ
Kryt WC sa vďaka senzoru 
priblíženia otvára a zatvára 
automaticky.

STREDOBOD DOKONCA 
AJ V NOCI
Automaticky aktivované 
diskrétne svetlo v siedmich 
voliteľných farbách a piatich 
stupňoch jasu slúži ako 
pomôcka na orientáciu v noci.

TIE NAJLEPŠIE ZNÁMKY ZA 
ERGONÓMIU SEDADLA
Ergonomicky optimalizované 
WC sedadlo, vyrobené z 
vysokokvalitných duroplastov, 
je vybavené integrovaným 
ohrievaním.

www.geberit-aquaclean.sk/komfortnefunkcie

DOKONALÁ ČISTOTA
Spoločnosť Geberit počas posledných 
40 rokov nepretržite zdokonaľuje 
technológiu sprchovania, základný prvok 
každého sprchovacieho WC.

Inovatívna technológia sprchovania 
WhirlSpray umožňuje vďaka 
dynamickému primiešavaniu vzduchu 
obzvlášť dôkladnú a príjemnú očistu.
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4. FÉN
Suchý a drsný toaletný papier nie je príjemný. Bezkontaktný 
teplovzdušný fén ponúka perfektné riešenie: vysuší veľmi jemne 
a šetrne. Rameno fénu sa automaticky nasmeruje do poslednej  
polohy ramena sprchy, aby sa dosiahol optimálny výkon sušenia.  
Teplota sa dá nastaviť v piatich stupňoch.

6. ORIENTAČNÉ SVETLO
Diskrétne orientačné svetlo je dostatočne jasné na to, aby v noci 
ukazovalo cestu, a uľahčilo vám následný spánok. Aktivuje sa 
senzorom priblíženia a svieti v jednom zo siedmich voliteľných 
farebných odtieňov a piatich úrovní jasu.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE/NÁSTENNÝ OVLÁDACÍ PANEL
Všetky funkcie sprchovacieho WC môžete ovládať stlačením tlačidla na 
diaľkovom ovládaní alebo dotykom na nástennom paneli.  Oba ponúkajú 
rýchly prehľad funkcií a vďaka intuitívnemu dizajnu je obsluha sprchovacieho 
WC naozaj jednoduchá. Na elegantnom diaľkovom ovládaní je možné uložiť 
štyri používateľské profily. Nástenný ovládací panel je dostupný v bielej a 
čiernej farbe.

2. TECHNOLÓGIA SPLACHOVANIA TURBOFLUSH
Inovatívna technológia splachovania TurboFlush, ktorá sa 
zakladá na WC keramike vyvinutej spoločnosťou Geberit 
s optimalizovaným prúdom a bezokrajovým vyhotovením, 
umožňuje obzvlášť tiché a dôkladné spláchnutie. WC preto 
možno splachovať bez rušivých zvukov kedykoľ vek, aj 
v noci. Technológia splachovania TurboFlush splachuje WC 
efektívnejšie ako bežné splachovanie, nie je preto takmer vôbec 
nutné používať kefu na WC.

FUNKCIE AQUACLEAN V APLIKÁCII GEBERIT HOME
Funkcie sprchovacieho WC sa ako ostatné produkty Geberit 
dajú pohodlne ovládať v aplikácii Geberit Home. Smartfón sa 
tak stáva diaľkovým ovládaním, pomocou ktorého je možné 
uložiť všetky osobné nastavenia a vziať ich so sebou na cesty.

1. TECHNOLÓGIA SPRCHOVANIA WHIRLSPRAY
Vďaka patentovanej technológii sprchovania 
WhirlSpray je možné vychutnávať si príjemnú očistu 
vodou. Zabezpečuje to prúd sprchy, ktorý je zjemnený 
dynamickým pridávaním vzduchu a umožňuje cielené a 
dôkladné čistenie pri nízkej spotrebe vody. To je zárukou 
pocitu sviežosti a čistoty počas celého dňa.

3. ODSÁVANIE ZÁPACHU
Kto by už len chcel mať v kúpeľni nepríjemný zápach? 
S automatickým a tichým odsávaním zápachu sa nepríjemné 
pachy zachytávajú už vo vnútri WC misy a odstraňujú sa 
pomocou keramického voštinového filtra.

5. VYHRIEVANÉ WC SEDADLO
Tak ako v zime oceníte vyhrievané sedadlo v automobile, 
obľúbite si aj teplé WC sedadlo sprchovacieho WC. Vyhrievané 
sedadlo zabezpečuje pocit pohodlia a uvoľnenia. Individuálna 
funkcia vyhrievania je k dispozícii ihneď.

K dispozícii zdarma
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MODELY A ICH 
VÝHODY

GEBERIT AQUACLEAN

Sprchovacie WC Geberit AquaClean sú dostupné v rôznych variantoch 
a štandardoch vyhotovenia. Objavte dokonalý model pre vaše potreby.

PRE TÝCH, KTORÍ DBAJÚ NA CENU
AquaClean Tuma je kompaktné a všestranné riešenie, ktoré poskytuje tie 
najdôležitejšie funkcie. Ako napovedá názov Comfort, tento model vás 
rozmazná veľkým komfortom. Pri mnohých existujúcich, komerčne 
dostupných keramikách sa dá Tuma jednoducho dodatočne nainštalovať 
aj ako WC sedadlo.

PRE MILOVNÍKOV DIZAJNU
AquaClean Sela je dizajnovým skvostom 
v každej kúpeľni. Model je elegantný, 
vysokokvalitný a ponúka veľké množstvo 
komfortných funkcií, vďaka čomu spĺňa 
vysoké nároky kladené na sprchovacie WC.

PRE TÝCH, KTORÍ SA O SEBA RADI STARAJÚ
Špičkový model medzi sprchovacími WC Geberit sa nazýva AquaClean 
Mera. Nechýba mu žiadna funkcia a je najpredávanejším sprchovacím WC 
v Európe. Okrem sprchovacej funkcie a dámskej sprchy obsahuje mnoho 
ďalších vymožeností – od ohrievania sedadla, automatického otvárania 
krytu WC až po osušenie.

AQUACLEAN TUMA CLASSIC

Technológia sprchovania WhirlSpray  

Keramická misa Rimfree® 

Aplikácia diaľkového ovládania 

Používateľský profil (aplikácia) 

Nastaviteľná teplota vody 

AQUACLEAN TUMA COMFORT

Technológia sprchovania WhirlSpray 

Keramická misa Rimfree® 

Diaľkové ovládanie 

Aplikácia diaľkového ovládania 

4 programovateľné používateľské profily 

Nastaviteľná teplota vody  

Dámska sprcha 

Fén 

Odsávanie zápachu 

Ohrievanie WC sedadla

AQUACLEAN SELA

Technológia sprchovania WhirlSpray 

Keramika bez splachovacieho okraja 

Technológia splachovania TurboFlush 

Diaľkové ovládanie 

Aplikácia diaľkového ovládania 

4 programovateľné používateľské profily  

Nastaviteľná teplota vody 

Dámska sprcha 

Orientačné svetlo

AQUACLEAN MERA CLASSIC

Technológia sprchovania WhirlSpray 

Keramika bez splachovacieho okraja 

Technológia splachovania TurboFlush 

Diaľkové ovládanie 

Aplikácia diaľkového ovládania 

4 programovateľné používateľské profily 

Nastaviteľná teplota vody 

Dámska sprcha 

Fén 

Odsávanie zápachu

AQUACLEAN MERA COMFORT

Technológia sprchovania WhirlSpray 

Keramika bez splachovacieho okraja 

Technológia splachovania TurboFlush 

Diaľkové ovládanie 

Aplikácia diaľkového ovládania 

4 programovateľné používateľské profily  

Nastaviteľná teplota vody 

Dámska sprcha 

Fén 

Odsávanie zápachu 

Ohrievanie WC sedadla 

Orientačné svetlo 

Bezdotyková automatika krytu WC

Ďalšie funkcie všetkých modelov na strane 42.

NAJPREDÁVANEJŠIE
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Ako vyzerá najobľúbenejšie sprchovacie WC, 
ktoré ponúka najviac funkcií? Ako Geberit 
AquaClean Mera! Špičkový model sa vyznačuje 
výnimočným dizajnom a excelentnými funkciami. 
AquaClean Mera spája nadčasovú eleganciu 
svojho čistého dizajnu s najkvalitnejšími materiálmi. 
Luxusné sprchovacie WC zároveň prináša 
perfektný komfort vďaka jedinečnej technológii 
sprchovania WhirlSpray a mnohým ďalším 
pohodlným funkciám.

VÝNIMOČNE 
DOKONALÁ

GEBERIT AQUACLEAN MERA

www.geberit-aquaclean.sk/mera

←  
Keramické umývadlo: Obdĺžnikové 
umývadlo na dosku Geberit ONE 
Skrinka pod umývadlo Geberit ONE 
Zrkadlo: Zrkadlová skrinka Geberit ONE 
Ovládacie tlačidlo: Geberit Sigma50 
WC: Geberit AquaClean Mera chróm
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FUNKCIE  GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT A CLASSIC

DODATOČNÉ KOMFORTNÉ FUNKCIE AQUACLEAN MERA COMFORT

AQUACLEAN MERA COMFORT A CLASSIC SÚ DOSTUPNÉ V DVOCH DIZAJNOVÝCH VARIANTOCH

TECHNOLÓGIA SPRCHOVANIA 
WHIRLSPRAY

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

NASTAVITEĽNÁ POLOHA 
RAMENA SPRCHY

OSCILAČNÁ SPRCHA

TEPLOVZDUŠNÝ FÉN

FUNKCIA QUICKRELEASE PRE 
SEDADLO A KRYT WC

FUNKCIA ODVÁPNENIA

WC BEZ SPLACHOVACIEHO OKRAJA S 
TECHNOLÓGIOU TURBOFLUSH

APLIKÁCIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA 

NASTAVITEĽNÁ TEPLOTA 
SPRCHOVACIEHO PRÚDU

DÁMSKA SPRCHA

ODSÁVANIE ZÁPACHU

DETEKCIA POUŽÍVATEĽA

ÚSPORNÝ REŽIM

VYHRIEVANÉ SEDADLO

BEZDOTYKOVÝ 
AUTOMATICKÝ KRYT WC

ORIENTAČNÉ SVETLO

Kryt: Alpská biela 
Keramika: Biela

Kryt: Lesklý chróm 
Keramika: Biela

POTREBNÉ SIEŤOVÉ PRIPOJENIE
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GEBERIT AQUACLEAN SELA

PÔVABNE 
INTELIGENTNÁ
Svojím elegantným dizajnom sa Geberit AquaClean Sela stane vaším 
obľúbeným modelom. Sprchovacie WC sa vyznačuje jasnou rečou 
tvarov, kombinovanou s vysokokvalitnými materiálmi. AquaClean 
Sela ponúka mimoriadne jednoduché, intuitívne ovládateľné funkcie 
a hodí sa do takmer každej kúpeľne bez toho, aby pôsobilo rušivo. 
Všetky prípojky elektriny a vody sú diskrétne skryté v keramickej 
mise s dizajnom bežného WC.

www.geberit-aquaclean.sk/sela

← 
Skrinka pod umývadlo: Skrinka pod 
umývadlá Geberit VariForm 
Ovládacie tlačidlo: Geberit Sigma70 
WC: Geberit AquaClean Sela chróm
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STRUČNÝ PREHĽAD VŠETKÝCH KOMFORTNÝCH FUNKCIÍ

TECHNOLÓGIA SPRCHOVANIA 
WHIRLSPRAY

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

ORIENTAČNÉ SVETLO

NASTAVITEĽNÁ TEPLOTA VODY 

DÁMSKA SPRCHA

FUNKCIA QUICKRELEASE 

FUNKCIA ODVÁPNENIA

POTREBNÉ SIEŤOVÉ 
PRIPOJENIE

WC BEZ SPLACHOVACIEHO OKRAJA S 
TURBOFLUSH

APLIKÁCIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA 

NASTAVITEĽNÁ POLOHA 
RAMENA SPRCHY

OSCILAČNÁ SPRCHA

WC SEDADLO A KRYT 
S FUNKCIOU SOFTCLOSING

DETEKCIA POUŽÍVATEĽA

ÚSPORNÝ REŽIM

AQUACLEAN SELA JE DOSTUPNÁ V TROCH DIZAJNOVÝCH VARIANTOCH

Kryt: Alpská biela 
Keramika: Biela

Kryt: Lesklý chróm 
Keramika: Biela

Kryt: Matná biela 
Keramika: Matná biela

ČERSTVÝ VZDUCH S AQUACLEAN SELA

Geberit AquaClean Sela sa dá ideálne kombinovať 
s jednotkou odsávania zápachu Geberit DuoFresh. Hneď 
ako si niekto sadne na WC, automaticky sa spustí 
odsávanie zápachu. Modul rýchlo a účinne odstraňuje 
nepríjemné pachy. Dá sa jednoducho namontovať do 
akejkoľ vek splachovacej nádržky Geberit Sigma 
a kombinovať takmer s každým ovládacím tlačidlom 
Sigma.

←  
Naskenujte QR kód 
a získajte viac informácii 
o jednotke odsávania 
zápachu Geberit DuoFresh.
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GEBERIT AQUACLEAN TUMA

PREKVAPIVO 
VŠESTRANNÁ
S Geberit AquaClean Tuma si môžete vybrať vybavenie 
sprchovacieho WC: od jednoduchých základných funkcií pri modeli 
Classic až po prídavné komfortné funkcie pri vyhotovení Comfort 
– a to za rozumnú cenu. Produkt AquaClean Tuma je v ponuke 
ako kompletné WC s perfektne zladenou keramickou WC misou 
s Rimfree® a neviditeľnými prípojkami elektrického prúdu a vody. 
Ďalšou alternatívou je sprchovacie WC sedadlo, ktoré sa dá aj 
dodatočne kombinovať s rôznymi keramickými WC misami.

www.geberit-aquaclean.sk/tuma

←  
Skrinka pod umývadlo a nábytkové umývadlo Geberit ONE 
Zrkadlo: Zrkadlová skrinka s výklenkom Geberit ONE 
Ovládacie tlačidlo: Geberit Sigma50 
WC: Geberit AquaClean Tuma Classic
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VYBAVENIE AQUACLEAN TUMA COMFORT A CLASSIC

DODATOČNÉ KOMFORTNÉ FUNKCIE GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

AQUACLEAN TUMA COMFORT JE K DISPOZÍCII SO ŠTYRMI DIZAJNOVÝMI KRYTMI

WC SEDADLO GEBERIT AQUACLEAN TUMA
Sedadlo sprchovacieho WC vo variante Classic 
alebo Comfort je vybavené rovnakými funkciami ako 
kompletné zariadenie. Ideálne do nájomných bytov, 
kde sa dá WC sedadlo jednoducho a rýchlo 
nainštalovať na rôzne, už existujúce keramické misy 
bez nutnosti stavebných úprav.

SPRCHOVACIA TECHNOLÓGIA 
WHIRLSPRAY

NASTAVITEĽNÁ POLOHA RAMENA 
SPRCHY
(v prípade Classic len pomocou aplikácie)

OSCILAČNÁ SPRCHA

KRYT WC A SEDADLO S FUNKCIOU 
SOFTCLOSING

ÚSPORNÝ REŽIM

POTREBNÉ SIEŤOVÉ PRIPOJENIE

KERAMICKÁ MISA RIMFREE®

NASTAVITEĽNÁ TEPLOTA 
SPRCHOVACEJ VODY
(v prípade Comfort a Classic len pomocou aplikácie) 

FUNKCIA ODVÁPNENIA

FUNKCIA QUICKRELEASE
(iba kryt WC)

APLIKÁCIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

OHRIEVANIE WC SEDADLA

ODSÁVANIE ZÁPACHU

DÁMSKA SPRCHA

FÉN

DETEKCIA POUŽÍVATEĽA

Kryt: Alpská biela 
Keramika: Biela

Kryt: Čierne sklo 
Keramika: Biela

Kryt: Biele sklo 
Keramika: Biela

Kryt: Brúsená ušľachtilá oceľ 
Keramika: Biela

←  
Overte si kompatibilitu 
vašej WC misy so 
sprchovacími WC 
sedadlami pomocou online 
kalkulačky keramických 
WC mís.
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↑ 
WC AquaClean Tuma v perfektnej kombinácii s nábytkovým umývadlom z 
kúpeľňovej série Geberit iCon. Celok dopĺňa osvetlené zrkadlo Geberit Option 
Plus, ktoré navodí v kúpeľni príjemnú atmosféru.

INŠPIRUJTE SA

↑ 
Moderná skrinka pod umývadlo Geberit 
VariFrom s okrúhlym umývadlom na dosku je 
v harmónii s čistým dizajnom WC AquaClean 
Sela v chrómom vyhotovení.

↑ 
Kvalita sa prejavuje v mnohých aspektoch: 
Špičkový model sprchovacieho WC 
AquaClean Mera Comfort v chrómovom 
vyhotovení a vysokokvalitné kúpeľňové 
vybavenie Geberit ONE.

↑ 
Nový model WC AquaClean Sela v 
matnej bielej ladí s matným povrchom 
ovládacieho tlačidla Geberit Sigma70 
a s umývadlom iCon.
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DIGITÁLNA PODPORA

VIAC 
FLEXIBILITY 
PRE VÁS

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA
Od okamihu inštalácie spoločnosť Geberit ponúka štandardne 
dvojročnú záruku pre koncového zákazníka. Ak bol výrobok 
nainštalovaný a zaregistrovaný, spoločnosť Geberit predĺži 
záručnú dobu o jeden rok. Jednoducho zaregistrujte model, 
ktorý ste si zakúpili, na adrese 
www.geberit-aquaclean.sk/servis/predlzena-zaruka/ 
alebo zašlite dodaný záručný list na adresu spoločnosti 
Geberit do 90 dní od dátumu inštalácie.

Okrem obsluhy sprchovacích WC AquaClean sa dá cez aplikáciu 
tiež jednoducho registrovať zariadenie.

Vďaka aplikácii Geberit Home sa smartfón 
stane diaľkovým ovládaním pre sprchovacie WC 
AquaClean. Všetky funkcie sa dajú vykonávať 
a ukladať prostredníctvom aplikácie. Okrem toho 
sú aktualizácie softvéru rýchle a jednoduché. V 
aplikácii nájdete tiež krátke videá s tipmi a trikmi 
na údržbu a starostlivosť o WC. 
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HYGIENA OPÄŤ 
JEDNODUCHŠIA
VĎAKA INTELIGENTNEJ TECHNOLÓGII

Hygiena a čistota sú najvyššou prioritou pri 
vývoji sprchovacích WC AquaClean. Dôkazom 
toho je aj špeciálna glazúra KeraTect® odolná 
voči poškriabaniu, ktorá zaisťuje dlhodobú 
ochranu keramických povrchov a umožňuje ich 
efektívne čistenie. 
 
Sprchovacie dýzy sa tiež dajú jednoducho 
vyčistiť alebo vymeniť za nové.

www.geberit-aquaclean.sk/hygiena

KERAMIKA BEZ SPLACHOVACIEHO 
OKRAJA S TECHNOLÓGIOU TURBOFLUSH
Vďaka jedinečnému splachovaciemu výkonu je 
splachovanie s technológiou TurboFlush čistejšie 
a úspornejšie ako bežné splachovanie – a tiež 
oveľa tichšie. Inovatívna technológia zároveň 
výrazne znižuje čas a úsilie vynaložené na 
čistenie WC. 

JEDNODUCHÉ ODSTRÁNENIE SEDADLA 
A KRYTU WC
Vďaka funkcii QuickRelease sa dá WC sedadlo 
a kryt WC odobrať bez námahy jedným 
pohybom. Vďaka tomu zostanú upevnenia bez 
usadenín a čistenie WC je ľahké a jednoduché.

ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA
Špeciálne vyvinutý odvápňovací program očistí 
od nánosov všetky diely, ktoré prichádzajú 
do  kontaktu s vodou. Odvápňovanie je pritom 
rovnako jednoduché ako pri kávovare. Na 
diaľkovom ovládaní a na ovládacom paneli sa 
zobrazí, kedy je potrebné odvápňovanie.

NEČISTOTY SA NEMAJÚ KDE USADIŤ
Proces oplachu dýzy pred a po každom použití 
vám dáva istotu, že je rameno sprchy vždy 
skutočne čisté. Funkcia prepláchnutia sa spúšťa 
automaticky.

KERAMICKÁ MISA RIMFREE®
Absolútne čisté WC a oveľa jednoduchšie 
čistenie umožňuje keramická misa bez 
splachovacieho okraja. Vďaka optimalizovanému 
vedeniu vody sa kompletne opláchne celá 
vnútorná plocha keramiky. Neexistujú tu žiadne 
skryté miesta, kde môže dochádzať k tvorbe 
usadenín. Keramická misa Rimfree® tak 
poskytuje perfektnú hygienu.

←  
Automatický 
odvápňovací program

←  
Odstránenie WC 
sedadla a krytu WC 
jedným pohybom

Jednoduché 
a dôkladné čistenie 
vďaka keramike bez 
splachovacieho okraja  
↓

←  
Rameno sprchy sa 
opláchne vodou pred 
aj po každom použití 
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MODERNÁ KÚPEĽŇA 
ZA PÁR HODÍN

RIEŠENIA PRE VŠETKY STAVEBNÉ SITUÁCIE

Len ťažko možno nájsť stavebnú situáciu, v ktorej by nebolo možné 
nainštalovať sprchovacie WC Geberit AquaClean. Prípojka elektriny a vody 
je všetko, čo potrebujete.

Moderné inštalačné systémy s elektrickou 
prípojkou ponúkajú celú škálu možností 
inštalácie dodatočného vybavenia s 
komfortnými funkciami, ako sú sprchovacie 
WC alebo elektronické ovládacie tlačidlá.

Plánovanie sieťového pripojenia na WC sa 
odporúča aj vtedy, ak ho nebudete hneď 
využívať – dodatočná inštalácia sieťového 
pripojenia je podstatne nákladnejšia a 
nezaobíde sa bez stavebných úprav.

Elektrická prípojka na 
strane siete, skrytá 
za keramickou misou, 
pre kompletné 
zariadenia Geberit

Elektrická prípojka 
prostredníctvom 
elektrickej zásuvky 
pre sprchovacie 
WC sedadlá Geberit 
AquaClean

Poloha skrytej prípojky vody pre 
kompletné zariadenia Geberit 
AquaClean

Poloha prípojky vody pre 
sprchovacie WC sedadlá 
Geberit AquaClean

19,5 cm 30 cm

Sprchová vanička: Geberit Olona 
Ovládacie tlačidlo: Geberit Sigma50 
WC: Geberit AquaClean Mera 
Comfort chróm 
↓

VLASTNÁ OÁZA 

POHODY UŽ ZA 

PÁR HODÍN

5 cm 5 cm
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MODERNIZÁCIA KÚPEĽNE S GEBERIT MONOLITH

JEDNODUCHO A RÝCHLO 
DO WELLNESS ZÓNY

V prípade existujúcej nadomietkovej splachovacej nádržky, ak čas, rozpočet alebo 
stavebná konštrukcia neumožňujú inštaláciu nádržky do steny, ponúka sanitárny 
modul Geberit Monolith ďalšiu alternatívu.

Geberit Monolith 

sklo, láva

PREDTÝM 
Montážna situácia s nadomietkovou 
splachovacou nádržkou

POTOM 
Montážna situácia s Geberit Monolith 

Geberit Monolith kamenina, 

bridlicový vzhľad

Sklo, pieskovosivá

Kamenina, betónový vzhľad

Sklo, biela

Sklo, čierna

Sklo, láva

NA INDIVIDUÁLNU ÚPRAVU

Dodatočne existuje Monolith pre 
závesné WC na individuálnu úpravu. 
Pri tomto druhu výrobku sa dá 
Monolith objednať bez predného 
obloženia. To sa dá vyhotoviť 
špecificky pre daného zákazníka 
(napríklad z dreva alebo zo skla 
v individuálne zvolenej farbe).

SOFT TOUCH
Na spúšťanie splachovania na sanitárnom 
module Geberit Monolith Plus stačí jemný 
dotyk.

VRÁTANE ODSÁVANIA ZÁPACHU
Integrovaná jednotka odsávania zápachu 
v Geberit Monolith Plus absorbuje pachy 
priamo v keramickej mise.  

RÝCHLA MODERNIZÁCIA
Geberit Monolith a Monolith Plus sú bez 
akýchkoľ vek stavebných úprav 
pripravené na použitie už po niekoľkých 
hodinách, čo z nich robí ideálne riešenie 
na rýchlu modernizáciu.

Pod elegantným povrchom sa skrýva extra štíhla 
nádržka a potrebná sanitárna technika. Monolith je 
navrhnutý tak, aby ho bolo možné rýchlo a 
jednoducho namontovať a pripojiť k existujúcemu 
vodovodnému a kanalizačnému potrubiu. V ideálnom 
prípade je k dispozícii blízko toalety elektrická 
zásuvka, ktorá je potrebná na pripojenie modulu 
Monolith Plus. V opačnom prípade možno pomocou 
kábla využiť štandardnú elektrickú zásuvku v kúpeľni. 
Inštalácia vďaka prepracovanému nosnému rámu 
obvykle trvá  menej ako jeden deň.

 Za elegantným čelom Monolith Plus sa navyše 
skrýva aj riešenie hygieny vody: intervalové 
splachovanie. Dá sa naprogramovať prostredníctvom 
aplikácie Geberit Home a spoľahlivo preplachuje 
vodovodné potrubia a sanitárny modul v individuálne 
nastaviteľných časových intervaloch, čo 
pomáha zabraňovať tvorbe choroboplodných 
zárodkov v stojatej vode.

Skrinka pod umývadlo s bočným prvkom a 
nábytkové umývadlo Geberit ONE 
Zrkadlo: Zrkadlová skrinka s výklenkom 
Geberit ONE 
Umývadlová batéria: Geberit ONE 
Sprchový odtok v stene : Geberit  
 WC: Geberit AquaClean Mera Comfort 
chróm so sanitárnym modulom Monolith Plus 
→
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FLEXIBILNÉ RIEŠENIE AJ 
PRE NÁJOMNÍKOV 
DIZAJNOVÝ PANEL GEBERIT AQUACLEAN

Pokiaľ chcete bežné WC vymeniť za sprchovacie WC bez zásahu do stavebnej 
konštrukcie, nemusíte zúfať. Dizajnový panel Geberit AquaClean je pre vás to 
pravé riešenie. Nevzhľadné pripájacie potrubia na obkladoch sú vďaka nemu 
minulosťou a inštalácia sa zaobíde bez vŕtania. Prípojku vody je možné ukryť za 
dizajnový panel bez nutnosti stavebných úprav. 

PREDTÝM 
Bežné závesné WC

POTOM 
Svieži vzhľad vďaka závesnému WC Geberit 
AquaClean Mera s dizajnovým panelom

MNOHO VARIANTOV

↑ 
K dispozícii ako dvojdielna 
súprava pre kompletné zariadenia 
Geberit AquaClean Mera, Sela 
a Tuma.

↑  
K dispozícii ako 
jednodielna súprava 
pre WC sedadlá 
Geberit AquaClean.

IDEÁLNE PRE 
NÁJOMNÍKOV
Geberit AquaClean Tuma sa 
vďaka svojmu jasnému, 
jednoduchému tvaru hodí 
takmer do každej kúpeľne. V 
kombinácii s dizajnovým 
panelom Geberit AquaClean 
ponúka ideálne a flexibilné 
riešenie pre nájomné byty, 
pretože sa pri sťahovaní dá 
bez stôp odstrániť a znovu 
nainštalovať v novom byte.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ 
A DEMONTÁŽ BEZ STÔP
Dizajnový panel Geberit sa 
upevňuje  na rám existujúceho 
ovládacieho tlačidla – bez 
poškodenia obkladov alebo 
steny. To umožňuje aj 
odstránenie dizajnového 
panela a sprchovacieho WC 
Geberit AquaClean. Takto sa 
pri sťahovaní rýchlo a bez 
komplikácií obnoví pôvodný 
stav.

 
 

DOSTUPNÉ V 2 FARBÁCH 
A RÔZNYCH MATERIÁLOCH
Okrem vyhotovenia z laminátu 
odolného voči vlhkosti v alpskej 
bielej farbe sú dizajnové panely 
Geberit AquaClean k dispozícii aj 
vo vyhotovení z bieleho alebo 
čierneho skla.

VÁŠ ŠPECIALIZOVANÝ PARTNER V OBLASTI 
SANITÁRNEJ TECHNIKY VÁM RÁD PORADÍ.
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GEBERIT AQUACLEAN A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

4 EKOLOGICKÉ VÝHODY 
SPRCHOVACIEHO WC

1. POROVNANIE EKOLOGICKEJ STOPY
Čistenie vodou je hygienickejšie a šetrnejšie ako čistenie toaletným papierom. Kompletné zariadenia 
sprchovacích WC Geberit tiež dosahujú dobré výsledky pri ekologickej bilancii a sú porovnateľné s bežnými 
toaletami a spotrebou toaletného papiera. Dodatočná spotreba vody pre funkciu sprchy takmer nezaváži. 
Naopak, náklady na výrobu toaletného papiera sú značné.

2. SPRCHOVACIE WC ZNIŽUJÚ SPOTREBU 
DREVA
Vedeli ste, že jedna domácnosť spotrebuje 
v priemere 27,5 kilogramu toaletného papiera 
ročne? Ak sa rozhodnete pre sprchovacie WC, 
každý rok znížite spotrebu o 61 kilogramov dreva 
použitého na toaletný papier. Tomu zodpovedá 
kmeň stromu s výškou 1,7 metra a priemerom 
30 centimetrov.

3. SPRCHOVACIE WC POMÁHA ŠETRIŤ AJ 
VODU
Čistenie vodou vyžaduje menej vody ako čistenie 
toaletným papierom. Na výrobu toaletného papiera 
je potrebných ročne 2 350 litrov vody na jednu 
domácnosť. Keď to porovnáme, sprchovacia funkcia 
AquaClean Mera Comfort spotrebuje len 1 500 litrov 

vody a tým ušetrí 850 litrov vody ročne. To 
zodpovedá takmer šiestim vaniam s objemom 
150 litrov.

4. ŠETRÍ TOALETNÝ PAPIER A AJ VAŠU 
PEŇAŽENKU
So sprchovacím WC od spoločnosti Geberit sa 
môžete spoľahnúť na vysokú kvalitu a nízke 
prevádzkové náklady. Všetky modely AquaClean 
sú vybavené úsporným režimom a ich spotreba 
v tomto režime je maximálne 0,5 wattu. Okrem 
toho domácnosť ušetrí približne 212 roliek 
toaletného papiera ročne.

SPRCHOVACIE WC GEBERIT AQUACLEAN 
V POROVNANÍ S BEŽNÝMI TOALETAMI PRI 
POUŽITÍ TOALETNÉHO PAPIERA A BIDETU
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Graf znázorňuje dosah na životné prostredie v súlade s metódou IMPACT World+.

Všetky modely sprchovacieho 
WC AquaClean sú vybavené 
úsporným režimom.

Základ: Štvorčlenná domácnosť, jedna veľká a štyri malé 
potreby na osobu denne, štvorvrstvový toaletný papier, 
5 útržkov pri malej potrebe a 15 útržkov pri veľkej potrebe.
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Cenová kategória  

Technológia sprchovania WhirlSpray 

Keramická misa bez okraja s TurboFlush 

Keramická misa Rimfree® 

Diaľkové ovládanie 

Aplikácia diaľkového ovládania 

Programovateľné používateľské profily 

Orientačné svetlo 

Počet nastaviteľných úrovní intenzity prúdu 

Individuálne nastaviteľná poloha 
ramena sprchy  

Individuálne nastaviteľná teplota vody   

Oscilačná sprcha 

Dámska sprcha 

Vyhrievané WC sedadlo 

Teplovzdušný fén 

Odsávanie zápachu 

Bezdotykový automatický kryt WC 

WC kryt s funkciou SoftClosing a SoftOpening 

Funkcia QuickRelease 

Detekcia používateľa 

Funkcia odstránenia vodného kameňa 

Úsporný režim 

Číslo výrobku 

Šírka x výška x hĺbka (v cm) 

Možnosť kombinácie s dizajnovým panelom 

Možnosť kombinácie s Geberit Monolith

PREHĽAD MODELOV

AQUACLEAN MERA

COMFORT

4 profily 

5 úrovní 

lesklý chróm: 146.212.21.1 
alpská biela: 146.212.11.1  

39,5 x 35 x 59

CLASSIC

4 profily 

5 úrovní 

lesklý chróm: 146.202.21.1 
alpská biela: 146.202.11.1 

39,5 x 35 x 59 

AQUACLEAN SELA

4 profily 

5 úrovní 

lesklý chróm: 146.222.21.1 
alpská biela: 146.222.11.1 
matná biela: 146.222.JT.1 

37,5 x 33 x 56,5

AQUACLEAN TUMA

COMFORT

4 profily 

5 úrovní 

(len v aplikácii) 

(iba kryt WC) 

WC sedadlo: 146.272.xx.1 
kompletné zariadenie:  
146.292.xx.1 

WC sedadlo: 36 x 10,6 x 52,3 
kompletné WC: 36 x 39 x 55,3 

CLASSIC

1 profil (len v aplikácii) 

5 úrovní 

(len v aplikácii) 

(len v aplikácii) 

(iba kryt WC) 

WC sedadlo: 146.072.11.1 
kompletné zariadenie: 
146.092.11.1 

WC sedadlo: 36 x 10,6 x 52,3 
kompletné WC: 36 x 39 x 55,3 

AQUACLEAN

4000

5 úrovní 

ZAP – VYP 

WC sedadlo: 146.130.11.2 

WC sedadlo: 40 x 15,5 x 50,5

závesné Kompletné WC WC sedadlo Kompletné WC WC sedadlo

FARBY 
MODELOV

GEBERIT AQUACLEAN 
SELA A MERA COMFORT 
A CLASSIC

alpská biela 

lesklý chróm 

GEBERIT AQUACLEAN 
TUMA COMFORT

alpská biela 

čierne sklo 

biele sklo 

brúsená ušľachtilá oceľ 

AquaClean Tuma Classic k dispozícii 
iba v alpskej bielej farbe.

GEBERIT MONOLITH

biele sklo  

čierne sklo 

lávové sklo 

pieskovosivé sklo 

kamenina, betónový vzhľad 

kamenina, bridlicový vzhľad 

Na individuálnu úpravu

DIZAJNOVÝ PANEL GEBERIT

alpská biela 

biele sklo 

čierne sklo

PRE VŠETKY MODELY PLATÍ:
Menovité napätie/frekvencia: 230 V/50 – 60 Hz, prednastavená teplota vody 37 °C, úsporný režim 
< 0,5 W, špeciálna glazúra KeraTect® (okrem AquaClean 4000)

Podrobnosti o všetkých funkciách nájdete na 
www.geberit-aquaclean.sk/komfortnefunkcie

  * Detekcia používateľa sa vzťahuje len 
na prípravu teplej vody.     

biela matná (keramika Sela)
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Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 3071
aquaclean.sk@geberit.com

www.geberit-aquaclean.sk
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Zobrazené farby sa môžu líšiť od skutočných farieb z dôvodu technológie tlače. 
Vyhradzujeme si právo na produktové zmeny z dôvodu vývoja technológií.


