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SIISTI JUTTU
Nykyaikaisia pesu-wc-istuimia on ensi 
näkemältä lähes mahdotonta erottaa 
perinteisistä vaihtoehdoista. Suihkuvarsi 
on hyvin suojattu. Suihkusuutin 
huuhdotaan automaattisesti raikkaalla 
vedellä ennen jokaista käyttökertaa ja sen 
jälkeen, joten se pysyy aina puhtaana.

PESUN KÄYNNISTYS
Pesu käynnistyy napin painalluksella. 
Suihkuvarsi tulee viistosti eteenpäin esille 
asemastaan. Muutaman sekunnin 
kuluttua iholla tuntuu miellyttävä 
kehonlämpöinen vesisuihku.

SUIHKUN VOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ
Vesisuihkun tehoa voi säätää yksilöllisten 
mieltymysten mukaisesti. Suihkun voi 
tietenkin kytkeä pois päältä koska 
tahansa. 

Puhdistatko kätesi vain paperilla tai kävisitkö kuivapuhdistuksessa suihkun 

sijasta? Tuskinpa. Puhtaus ei ole mahdollista ilman vettä. Aivan kuten 

päivittäisestä suihkusta on tullut tapa, Geberit edistää AquaClean-pesu-

wc-istuimen myötä kestävää muutosta kylpyhuonehygieniassa. Napin 

painalluksella tunnet itsesi wc-käynnin jälkeen yhtä puhtaaksi kuin olisit juuri 

käynyt suihkussa.

Hyvinvointiaan arvostavat ihmiset lumoutuvat AquaClean-pesu-wc-

istuimen hellävaraisesta ja luonnollisesta puhdistuksesta. Muotoilun ja 

tekniikan täydellisen yhteispelin ansiosta AquaClean ei vie enempää tilaa 

kuin perinteiset wc-istuimet.

HYVINVOINTIASI VARTEN
MIKSI VALITA GEBERIT AQUACLEAN?
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PUHTAUTTA  
NAPIN PAINALLUKSELLA

HELLÄVARAISTA HENKILÖKOHTAISTA  
HYGIENIAA
Lisäsuihkeen ansiosta hellävarainen Lady-
suihku varmistaa henkilökohtaisen hygienian 
puhtaalla vedellä. 

EI EPÄMIELLYTTÄVIÄ HAJUJA
Istuimelle istuttaessa automaattisesti 
käynnistyvä hajunpoistoyksikkö poistaa 
epämiellyttävät hajut.

HELLÄVARAINEN KUIVAUS
Lämminilmakuivain on täydellinen ratkaisu 
pehmeään ja hellävaraiseen kuivaukseen. 
Lämpötilan säätöasetuksia on viisi.

 KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISYYTTÄ
Lähestymisanturin ansiosta 
vedenlämmityksen, wc-istuinrenkaan 
lämmityksen tai mukavuusvalon kaltaiset 
toiminnot käynnistyvät automaattisesti 
käyttäjän lähestyessä.

HENKILÖKOHTAINEN 
HYVINVOINTIOHJELMA
Helppokäyttöiseen kaukosäätimeen on 
mahdollista asettaa henkilökohtaiset 
asetukset, jotka saa käyttöön napin 
painalluksella.

TÄYDELLISTÄ PUHTAUTTA
Oskillointitoiminto liikuttaa suihkuvartta 
edestakaisin ja varmistaa näin puhtauden 
tunteen. Sekä suihkuvarren asento että 
suihkun voimakkuus voidaan mukauttaa 
käyttäjälle sopivaksi. 
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LÄHTÖKOHTAISESTI KOSKETUSVAPAA
Lähestymisanturi avaa ja sulkee wc-istui-
men kannen automaattisesti.

PEHMEÄ YÖVALO
Lähestymissensorin aktivoima hillitty 
LED-valo opastaa yöaikaan wc-istuimelle. 
Valon värejä on valittavissa seitsemän ja 
kirkkaustasoja viisi.

YLIVOIMAISTA MUKAVUUTTA
Laadukkaasta Duroplast-muovista valmiste-
tussa ergonomisesti optimoidussa wc-istui-
messa on sisäänrakennettu lämmitys.

TÄYDELLISTÄ PUHTAUTTA
Suihkutoimintoa on kehitetty  jatkuvasti 
paremmaksi 35 vuoden ajan.
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Geberit ei tunne AquaCleanin kehitystyössä 

kompromisseja hygienian ja puhtauden suhteen. 

Erittäin helposti puhdistettavien AquaClean-pesu-

wc-istuinten valmistuksessa käytettävät materiaalit 

ovat huomattavan laadukkaita. Sisäänrakennetun 

teknologian ansiosta vaikeapääsyisiä kohtia on 

selvästi vähemmän, eikä lika pääse kertymään 

piiloon. Naarmuuntumaton KeraTect®-erikoislasite 

tarjoaa keraamisille pinnoille pitkäaikaisen 

suojan. Käytännössä huokoseton, äärimmäisen 

tasainen pinta suojaa bakteereilta ja mikrobeilta, 

ja sen voi pitää puhtaana helposti ja tehokkaasti. 

Lisäksi Geberit on kehittänyt kalkkiintumisen 

estämiseksi automaattisen kalkinpoisto-ohjelman, 

joka varmistaa pesu-wc-istuimen pitkäaikaisen 

suorituskyvyn täysin riippumatta veden 

kovuudesta. 

HELPPOA  
HYGIENIAA

HUUHTELUKAULUKSETON WC-ISTUIN 
TURBOFLUSH-HUUHTELUTEKNIIKALLA
Turboflush-tekniikka takaa huuhtelun, joka 
on perinteistä ylivoimaisesti puhtaampi ja 
taloudellisempi – ja paljon hiljaisempi.

HELPPO ISTUIMEN JA KANNEN IRROTUS
QuickRelease-toiminnon ansiosta wc-istuimen ja 
kannen irrotus käy käden käänteessä. Näin 
puhdistaminen onnistuu helposti ja nopeasti. 
Myös kiinnikkeet säilyvät puhtaina helpommin.

KALKINPOISTO
Erityisesti pesu-wc-istuimille kehitetty 
kalkinpoisto-ohjelma poistaa kerrostumat kaikista 
vettä johtavista osista, mikä tekee kalkinpoistosta 
helppoa. Sekä kaukosäädin että ohjauspaneeli 
ilmoittavat, kun kalkinpoisto on tarpeen.

TASAISEN PUHDASTA
Suihkuvarren automaattinen puhdistus ennen ja 
jälkeen käytön takaa, että suihkuvarsi pysyy 
puhtaana. 

RIMFREE®-WC-ISTUIN
Huuhtelukaulukseton Rimfree®-wc-istuin takaa 
täydellisen hygienian. Optimoitu vedenohjaus 
mahdollistaa koko sisäpuolen keraamisen pinnan 
täydellisen huuhtelun, mikä helpottaa puhtaanapi-
toa selvästi. Ja koska huuhtelukaulusta ei ole, lika 
ei pääse muodostumaan piilossa. 
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Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimet erottuvat edukseen silmiä hivelevällä 

muotoilullaan samalla kun niiden monet älykkäät mukavuustoiminnot ovat alan 

huippua. Ensi silmäyksellä ne eivät anna paljonkaan vihjeitä kauniisti muotoillun 

kylpyhuonekeramiikkansa takana piilevästä innovatiivisesta ja uraauurtavasta 

tekniikasta.

TAPAA  
SUUNNITTELIJA

TIETOA SUUNNITTELIJASTA
Christoph Behling opiskeli teollista muotoilua Stuttgartin 

taide- ja muotoiluakatemiassa 1990-luvun puolivälissä. 
Hän perusti Christoph Behling Design Studion vuonna 

2004. Behling tekee töitä lukuisille kansainvälisille 
yhtiöille, mukaan lukien luksuskellojen valmistaja TAG 

Heuer, jonka pääsuunnittelija hän on.

”AquaClean-pesu-wc-istuimet tarjoavat käyttäjille monia 
hyötyjä: ne ovat kestäviä, huippulaatuisia, innovatiivisia 

ja edustavat korkeaa teknologiaa."

”Suunnittelijana haasteeni oli varmistaa, 
etteivät AquaClean-pesu-wc-istuimet 

näytä teknisiltä laitteilta vaan sulautuvat 
muotoilunsa ansiosta harmonisesti 

kylpyhuoneeseen.”

Tämä tekniikan ja muotoilun harmoninen vuorovaikutus on Geberitin ja 

teollisuusmuotoilija Christoph Behlingin tiiviin yhteistyön tulosta. Tekniikan 

sovittaminen pieneen tilaan teki mahdolliseksi AquaClean Meran ja Tuman 

selkeän, yksinkertaisen ja tyylikkään muotoilun. Kaikki sähkö- ja vesikytkennät 

on näppärästi piilotettu itse tuotteisiin. 
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”AquaClean Mera on tekninen mestariteos, ja pidän 
sitä maailman parhaana wc-istuimena. Suunnittelimme 
sen mahdollisimman pienikokoiseksi ja erotimme sen 
seinästä kromikehyksellä. Halusin AquaClean Meran 
näyttävän tilassa leijuvalta ja keveältä."

KÄYTTÖVEDEN  KORKEA TURVALLISUUS
Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimet täyttävät kaikki 
asianmukaiset määräykset ja käyttövesistandardit, mukaan lukien 
Sveitsin kaasu- ja vesialan yhdistyksen SVGW:n direktiivin W3/E1 
(EN 1717). Geberit täyttää tämän standardin sisäänrakennetulla ja 
takaisinvirtaussuojatulla vesikytkennällä ja varmistaa näin, etteivät 
pesu-wc-istuimista tulevat liitokset pääse pilamaan vettä  
käyttövesiverkossa missään olosuhteissa. 
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POIKKEUKSELLISEN  
LOISTAVA

GEBERIT AQUACLEAN MERA

AquaClean Mera yhdistää sulavalinjaisen muotoilun 

ja ajattoman eleganssin huippuluokan materiaaleihin. 

Tämän huippumallin ominaispiirteitä ovat tyylikkään 

pehmeät linjat ja hidastuvat siirtymät. Samalla tämän 

ylellisen pesu-wc-istuimen WhirlSpray-suihkutekniikka 

ja monet muut innovatiiviset ominaisuudet 

hemmottelevat käyttäjää.
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3 HAJUNPOISTOYKSIKKÖ
Automaattisen, hiljaisen hajunpoistoyksikön ansiosta ei-toivotut 
hajut imetään jo  ennen niiden leviämistä wc-istuimesta 
huoneeseen ja puhalletaan keraamisen suodattimen kautta 
takaisin huoneilmaan. Erillistä tuuletusta ei tämän lisäksi tarvita.

1 WHIRLSPRAY-SUIHKUTEKNIIKKA
 Patentoidun WhirlSpray-suihkutekniikan ansiosta saat koko 
päiväksi raikkaan ja puhtaan olon. Dynaaminen ilmastus 
parantaa vesisuihkua saaden aikaan tarkasti kohdennetun ja 
perusteellisen puhdistuksen minimaalisella vedenkulutuksella. 

2 TURBOFLUSH-HUUHTELUTEKNIIKKA
 Innovatiivinen TurboFlush-huuhtelutekniikka perustuu Geberitin 
kehittämään virtausoptimoituun huuhtelukauluksettomaan wc-
istuimeen, joka mahdollistaa äärimmäisen hiljaisen ja 
perusteellisen huuhtelun. Ja koska TurboFlush-huuhtelutekniikka 
huuhtelee wc-istuimen puhtaammaksi kuin tavanomainen 
huuhtelu, käytön jälkeisen lisäpuhdistuksen tarve vähenee. 

KAUKOSÄÄDIN / SEINÄÄN ASENNETTAVA KAUKOSÄÄDIN
 Kaikki pesu-wc-istuimen toiminnot ovat helposti ohjattavissa: kaukosäätimen ja 
langattoman seinään asennettavan kaukosäätimen voi kummatkin asentaa minne tahansa. 
Intuitiivisen muotoilun ansiosta molempien ohjaimien käyttö on mahdollista yhdellä kädellä. 
Tyylikkääseen kaukosäätimeen voi tallentaa neljä käyttäjäprofiilia. Seinään asennettava 
kaukosäädin on saatavilla valkoisena ja mustana. 
←

1

2

3
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4  KUIVAIN
Lämminilmakuivain varmistaa optimaalisen kuivauksen 
mukauttamalla varren liikkeen automaattisesti suihkuvarren 
viimeisimpään asentoon. Lämpötilan voi valita viidestä 
asetuksesta, mikä mahdollistaa pehmeän ja hellävaraisen 
kuivauksen.

5  ISTUINLÄMMITYS
 Ergonomisesti optimoitu wc-istuin on varustettu 
sisäänrakennetulla lämmityselementillä, joka lämpenee 
automaattisesti ja on yksilöllisesti säädettävissä.

6  MUKAVUUSVALO
 Hillitty mukavuusvalo antaa juuri sopivan valaisun ohjaamaan 
askelia yöllä häiritsemättä uudelleen nukahtamista. Se aktivoituu 
lähestymisanturilla, ja valittavana on seitsemän väriä ja viisi 
kirkkaustasoa.

4

6

LATAA ILMAISEKSI

AQUACLEAN-TOIMINNOT GEBERIT HOME -SOVELLUKSESSA
Pesu-wc-istuimen toimintoja voi muiden Geberit-tuotteiden tavoin ohjata 
mukavasti myös Geberit Home -sovelluksella. Saat älypuhelimesta kauko-
ohjaimen, jolla voit tallentaa henkilökohtaiset asetuksesi esimerkiksi 
suihkuvarren asennon tai suihkeen voimakkuuden ja lämpötilan osalta ja 
jopa ottaa ne mukaasi minne menetkin. Sovelluksessa on myös 
lisätoimintoja, kuten huolto-ohjeita ja ohjelmistopäivityksiä.
←
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ISTUINRENKAAN LÄMMITYS

WC-ISTUINKANNEN 
AUTOMAATTINEN AVAUS

MUKAVUUSVALO

LISÄÄ YLELLISYYSTOIMINTOJA GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORTILLA

GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT JA CLASSIC

WHIRLSPRAY-SUIHKUTEKNIIKKA
HUUHTELUKAULUKSETON WC-
ISTUIN TURBOFLUSH-
HUUHTELUTEKNIIKALLA

KAUKOSÄÄDIN GEBERIT HOME -SOVELLUS

YKSILÖLLISESTI SÄÄDETTÄVÄ 
SUIHKUVARREN ASENTO

SÄÄDETTÄVÄ SUIHKUN 
LÄMPÖTILA

OSKILLOIVA SUIHKU,  
SÄÄDETTÄVISSÄ

ERILLINEN LADY-SUIHKU

LÄMMINILMAKUIVAIN HAJUNPOISTOTOIMINTO

WC-ISTUINKANNEN QUICK 
RELEASE -TOIMINTO

KÄYTTÄJÄ-ILMAISIN

KALKINPOISTOTOIMINTO ENERGIANSÄÄSTÖTOIMINTO
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KAUNIISTI  
ÄLYKÄS

GEBERIT AQUACLEAN SELA

Puristisen ja tyylikkään muotoilunsa ansiosta Geberit AquaClean Sela 

-mallista voi tulla suosikkisi. Tälle pesu-wc-istuimelle on tunnusomaista 

selkeä ja kaunis muotoilu yhdistettynä korkealaatuisiin materiaaleihin, 

kuten yksiosaiseen wc-istuimeen. AquaClean Sela tarjoaa todella 

yksinkertaiset ja intuitiiviset toiminnot sekä integroituu saumattomasti 

mihin tahansa kylpyhuoneeseen.
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KAIKKI MUKAVUUSTOIMINNOT YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

WHIRLSPRAY-SUIHKUTEKNIIKKA
HUUHTELUKAULUKSETON WC-
ISTUIN TURBOFLUSH-
HUUHTELUTEKNIIKALLA

KAUKOSÄÄDIN GEBERIT HOME -SOVELLUS

MUKAVUUSVALO
YKSILÖLLISESTI SÄÄDETTÄVÄ 
SUIHKUVARREN ASENTO

SÄÄDETTÄVÄ SUIHKUN 
LÄMPÖTILA

OSKILLOIVA SUIHKU, 
SÄÄDETTÄVISSÄ

LADY-SUIHKU
WC:N ISTUINKANNEN 
SOFT CLOSE -TOIMINTO

WC-ISTUINKANNEN
QUICK RELEASE -TOIMINTO

KÄYTTÄJÄ-ILMAISIN

KALKINPOISTOTOIMINTO ENERGIANSÄÄSTÖTILA

Keraaminen kennosuodatin ja raikastinpuikkojen asetin ovat käsillä huuhte-
lupainikkeen takana.

Keraaminen kennosuodatin puhdistaa ilman perusteellisesti.
Hiljainen tuuletin puhaltaa puhdistetun ilman takaisin  
huoneeseen.

Huuhteluveden voi värjätä siniseksi ja hajustaa miellyttävästi 
raikastinpuikkojen avulla.

Epämiellyttävät hajut poistetaan heti kun ne muodostuvat.

Geberit AquaClean Sela -malliin asennuksen yhteydessä voi asennuttaa myös hajut poistavan Geberit DuoFresh -hajunpoistomoduulin..

RAITISTA ILMAA KAIKILLE
Asennettaessa Geberit DuoFresh -hajunpoistomoduuli AquaClean Sela-wc-
istuimen yhteydessä pysyy myös kylpyhuoneen ilma raikkaana. DuoFresh-
moduuli imee epämiellyttävät hajut suoraan wc-istuimesta ennen niiden 
leviämistä. Sen voi asentaa helposti kaikkiin Geberit Sigma 
-huuhtelusäiliöihin ja yhdistää lähes mihin tahansa mekaanisesti toimivaan 
Sigma-malliston huuhtelupainikkeeseen.
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Geberit AquaClean Tuma Classic on ihanteellinen perusmalli.  

Se sisältää pesu-wc-istuimen perustoiminnot houkuttelevaan hintaan.  

Niille, jotka haluavat hemmotella itseään lisämukavuustoiminnoilla, 

AquaClean Tuma Comfort tarjoaa esimerkiksi wc-istuinrenkaan 

lämmityksen ja lämminilmakuivaimen. AquaClean Tuma on saatavissa 

wc-kokonaisuutena, johon kuuluu Rimfree®-wc-istuin sekä piilotetut 

liitännät sähkölle ja vedelle, tai pesu-wc-kantena, joka voidaan yhdistää 

aiemmin asennettuun wc-istuimeen.

GEBERIT AQUACLEAN TUMA

YLLÄTTÄVÄN  
MONIPUOLINEN 
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AQUACLEAN TUMA COMFORTIN LISÄMUKAVUUSTOIMINNOT

AQUACLEAN TUMA COMFORT- JA CLASSIC -LAITTEISTO

KAUKOSÄÄDIN ERILLINEN LADY-SUIHKU

WC-ISTUINRENKAAN LÄMMITYS LÄMMINILMAKUIVAIN

HAJUNPOISTOTOIMINTO KÄYTTÄJÄ-ILMAISIN

WHIRLSPRAY-SUIHKUTEKNIIKKA RIMFREE®-WC-ISTUIN

YKSILÖLLISESTI SÄÄDETTÄVÄ 
SUIHKUVARREN ASENTO 
(Classiciin vain sovelluksen avulla)

SÄÄDETTÄVÄ SUIHKUN 
LÄMPÖTILA 
(Comfortiin ja Classiciin vain sovelluksen 
avulla) 

OSKILLOIVA SUIHKU KALKINPOISTOTOIMINTO

WC-ISTUINKANNEN SOFT CLOSE 
-MEKANISMI

QUICK RELEASE -TOIMINTO
(vain kansi)

ENERGIANSÄÄSTÖTILA GEBERIT HOME -SOVELLUS

GEBERIT AQUACLEAN TUMA -PESU-WC-KANSI
Tuma Classic -mallit ovat saatavilla pesu-wc-kansina, joissa on 
samat toiminnot kuin wc-kokonaisuuksissakin.

Pesu-wc-kansi on mahdollista asentaa erilaisiin olemassa oleviin 
wc-istuimiin. Tämä on ihanteellinen ja monipuolinen ratkaisu 
niille, jotka haluavat päivittää kylpyhuoneensa ja nauttia 
raikkauden tunteesta. →

AQUACLEAN TUMA COMFORT ON SAATAVILLA NELJÄLLÄ ERI VÄRISELLÄ DESIGN-KANNELLA

Valkoinen lasiMusta lasi Harjattu teräsValkoinen
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Oli projektisi sitten uudisrakennus taikka laaja tai pienempi saneeraus, lattiamalliset pesu-wc-

istuimet ovat ihanteellinen ratkaisu mihin tahansa kylpyhuoneeseen. Kummatkin mallimme 

erottuvat edukseen selkeälinjaisella ulkomuodollaan ja seinämallisista vaihtoehdoista tutuilla 

ominaisuuksillaan. 

KESTÄVIÄ,  
KÄYTÄNNÖLLISIÄ, 
HOUKUTTELEVIA

LATTIAMALLISET GEBERIT AQUACLEAN -RATKAISUT

AquaClean Tuma on saatavilla sekä seinä- että lattiamallisena. 
Kompakti wc-istuin sulautuu saumattomasti lähes mihin 
tahansa kylpyhuoneympäristöön. Mallin voi asentaa joko 
seinän taakse asennettavan piilohuuhtelusäiliön tai seinän 
eteen asennettavan Geberit Monolith -wc-säiliömoduuliin 
kanssa rakennustilanteesta riippuen. Tämä lattiamallinen 
pesu-wc-istuin on saatavilla sekä Comfort- että Classic-
versiona.

Kompakti lattiamallinen AquaClean Mera -pesu-wc-istuin 
tekee sisäänrakennetulla pintahuuhtelusäiliöllä vahvan 
vaikutuksen, ja siinä on samat toiminnot kuin AquaClean 
Mera Classicissa. Lattiamallisen wc-istuimen yksi etu on, 
että wc-istuimen korkeuden voi valita yksilöllisesti ja sitä voi 
säätää myös myöhemmin. 
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JÄLKEENENNEN

IKIOMA KYLPYLÄ 
HELPOSTI JA NOPEASTI
NYKYAIKAINEN KYLPYHUONE GEBERIT MONOLITH -MODUULILLA

Jos piilohuuhtelusäiliön asentaminen seinän taakse ei onnistu käytössä olevan ajan, 

budjetin tai perusrakenteen vuoksi, Geberit Monolith tarjoaa tyylikkään vaihtoehdon. 

Litteä huuhtelusäiliö ja tarvittava saniteettitekniikka jäävät piiloon tyylikkään lasi- tai 

keramiikkapinnan alle. Monolith on suunniteltu niin, että sen asentaminen on nopeaa 

eikä aiheuta paljon häiriötä asumiselle.
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LOISTAVA VALO
Geberit Monolith Plus -moduulin uusinta 
tekniikkaa edustava wc-huuhtelutoiminto 
on paketoitu ylellisen näköiseen 
etupaneeliin ja alumiinista valmistettuun 
runkoon. Huuhtelu aktivoidaan 
koskettamalla huuhtelupainikkeita 
kevyesti. Hillitty mukavuusvalo, jossa on 
valittavissa seitsemän eri värivaihtoehtoa, 
ohjaa käyttäjän askeleita yöllä 
hienovaraisesti.

HAJUNPOISTO 
Sisäänrakennettu 
hajunpoistoyksikkö imee hajut 
suoraan wc-istuimesta ja 
varmistaa näin, ettei mikään voi 
pilata kylpyhuoneesi raikkautta.

PEHMEÄ KOSKETUS
Geberit Monolith Plus 
-moduulissa huuhteluun riittää 
kevyt kosketus.

LAATUA, JONKA VOIT TUNTEA
Turvalasi ja tyylikäs harjattu 
alumiini korostavat hienostunutta 
muotoilua.

↑ 
Geberit Monolith betoninharmaa

↑ 
Geberit Monolith hiekanharmaa

↑ 
Geberit Monolith musta
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← ←→

→ →

→

← ← 30 cm19,5 cm

5 cm 5 cm

YKSINKERTAISESTI  
MUTKATONTA  
RATKAISUJA KAIKKIIN RAKENNUSTILANTEISIIN

On hyvin vähän kylpyhuoneita, joihin Geberit AquaClean -pesu-wc-

istuinta ei voi asentaa. Tarvitset vain sähkö- ja vesikytkennän. 

GEBERITIN WC-ASENNUSELEMENTIT
Uudisrakentamisessa tai remonteissa 
Geberit-seinä-wc-asennuselementit ovat 
piilohuuhtelusäiliöineen luotettava 
ratkaisu. Vesi- ja sähköliitännät on ennalta 
suunniteltu, joten asennus on hyvin 
helppoa. 

Sähköliitäntä on piilossa wc-istuimen 
takana, Geberit AquaClean -pesu-
wc-istuimia tai hajunpoistomoduulia 
varten

Geberit AquaCleanin 
vesikytkentä pesu-wc-
kansimalleille

Sähkönsyöttö 10 ampeerin 
sulakkeella Geberit AquaClean 
-malleja varten

Geberit AquaCleanin 
piilotettu vesikytkentä 
pesu-wc-istuimille

Esimerkki Geberit Duofix -seinä-
wc-asennuselementistä Geberit 
DuoFresh -hajunpoistomoduulilla 
tai kosketusvapaasta ratkaisusta 
Geberit Sigma80- tai Sigma10-
huuhtelupainikkeella.

31



Serial number

[   ] Yes, I am happy to receive further information 

from the Geberit Group.

P
lu

m
b

er
:

C
us

to
m

er
:

INTERNATIONAL SALES

Guarantee card
[   ] Mr     [   ] Ms / Mrs     [   ] Company

Surname / Company: 

                     
                     

                     
                     

             

First name:

                     
                     

                     
                     

             

Address: 

                     
                     

                     
                     

             

Postcode:          Town:

                     
                     

                     
                     

             

Home phone: 

                     
                     

                     
                     

             

Date: 

                     
                     

                     
                     

             

Signature:

                     
                     

                     
                     

             

E-Mail:

                     
                     

                     
                     

             

IN
T

[   ] Mr     [   ] Ms / Mrs     [   ] Company

Surname, first name: 

                     
                     

                     
                     

                     
  

Company: 

                     
                     

                     
                     

                     
  

Address: 

                     
                     

                     
                     

                     
  

Postcode, town:  

                     
                     

                     
                     

                     
  

Date of installation, signature: 

                     
                     

                     
                     

                     
  

[   ] chrome plated gloss [   ] pergamon 

[   ] white alpine  
[   ] white glass 

[   ] bahama beige  
[   ] black glass 

[   ] manhattan  
[   ] stainless steel brushed 

Geberit International Sales AG
Neue Jonastrasse 59 
CH-8640 Rapperswil

1 year extension of warranty

In the third year of the warranty period, Geberit shall supply 
replacements for defective parts free of charge to the customer 
service representative authorised by Geberit and contracted by 
the end user to repair the product.

Please return your warranty card with the serial number label 
attached to Geberit within 90 working days of the installation date.

Your data is being collected for guarantee and information 
purposes and will not be forwarded to third parties.

↑

Rekisteröidy tuotteen mukana 
saamallasi takuukortilla.

KESTÄVÄ  
LAATUTUOTE 

Geberit tarjoaa asennushetkestä alkaen kahden vuoden 

takuun vakiona ja vastaa tänä aikana viallisten osien ilmaisesta 

korvaamisesta. Jos tuotteen on asentanut ja rekisteröinyt 

asennusyritys, Geberit jatkaa takuuaikaa yhdellä vuodella ja 

korvaa vialliset osat tuotteen materiaali- tai tuotantovikojen 

tapauksessa.
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Kaavio ilmaisee ympäristövaikutukset IMPACT World+ -menetelmän mukaisesti.

GEBERIT AQUACLEAN -PESU-WC-
ISTUIMET VERRATTUNA PERINTEISIIN WC-
ISTUIMIIN, JOISSA KÄYTETÄÄN WC-
PAPERIA JA BIDEE-SUIHKUA

1 AquaClean Mera WC-paperi

2 AquaClean Sela Vesi

3 AquaClean Tuma Sähkö

4 WC-istuin ja bidee WC-yksikkö

5 Pelkkä wc-paperi

0

10

20

30

40

50

60

70

80
90

4321 5

Geberit-pesu-wc-istuimet menestyvät elinkaariarvioissa ja ovat 

verrattavissa kokonaiskulutukseltaan normaaliehin wc-istuimiin, 

jolloin käytössä on wc-paperi ja bideesuihku. Pesu-wc-istuimen 

ylimääräinen vedenkulutus on toissijaista verrattuna paperin 

kulutukseen. Keskeisiä tekijöitä ovat sen sijaan wc-paperin 

valmistus ja veden lämmitykseen käytettävä sähkö. Geberit 

AquaClean -tuotteiden yksilöllisillä säädöillä voidaan lisätä 

energian säästöä ja vähentää ympäristövaikutuksia entisestään. 

Valmiustilassa (energiansäästötila) minkä tahansa AquaClean-

mallin kulutus on enintään 0,5 wattia. Kaikissa AquaClean-malleissa 

on energiansäästötila, ja ne täyttävät eurooppalaiset ekologisen 

suunnittelun vaatimukset (ErP-direktiivit).
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MALLIEN YLEISKATSAUS

AQUACLEAN MERA 

                    COMFORT                                       CLASSIC

AQUACLEAN SELA

WhirlSpray-suihkutekniikka

Huuhtelukaulukseton wc-istuin TurboFlush-
huuhtelutekniikalla

Rimfree®-wc-istuin   

Kaukosäädin

Geberit Home -sovellus

Ohjelmoitavat käyttäjäprofiilit 4 profiilia 4 profiilia 4 profiilia

Mukavuusvalo

Säädettävien suihkuasetusten määrä 5 tasoa 5 tasoa 5 tasoa

Yksilöllisesti säädettävä suihkuvarren asento

Säädettävä suihkun lämpötila

Oskilloiva suihku

Lady-suihku

WC-Istuinrenkaan lämmitys

Lämminilmakuivain

Hajunpoistoyksikkö

WC-istuinkannen automaattinen avaus

Soft Close -mekanismi

Quick Release -toiminto 

Käyttäjä-ilmaisin

Kalkinpoistotoiminto

Energiansäästötila

Tuotenumero
Kromi: 146.211.21.1

Valkoinen: 146.211.11.1
Kromi: 146.201.21.1

Valkoinen: 146.201.11.1
Kromi: 146.221.21.1

Valkoinen: 146.221.11.1

Leveys x korkeus x syvyys (cm) 39,5 x 35,0 x 59,0 39,5 x 35,0 x 59,0 37,5 x 33 x 56,5

Lattiamallinen wc-istuin Valkoinen: 146.241.11.1

Voidaan yhdistää Geberit Monolithiin

KromiKromi

* Käyttäjä-ilmaisin koskee vain veden lämmitystä.



SEURAAVAT 
TIEDOT KOSKEVAT 
KAIKKIA MALLEJA:
Nimellisjännite/-taajuus:  
230 V / 50–60 Hz, esiasetettu 
vedenlämpötila 37 °C, 
energiansäästötila < 0,5 W
KeraTect®-erikoislasite 
(paitsi AquaClean 4000)

Pesu-wc-kansi

Laitekokonaisuus

AQUACLEAN TUMA

                    COMFORT                                       CLASSIC

4 profiilia
1 profiili 

(vain sovelluksella)

5 tasoa 5 tasoa

 
(vain sovelluksella)

 
(vain sovelluksella)

 
(vain sovelluksella)

 
(vain kansi)

 
(vain kansi)

Pesu-wc-kansi: 146.271.xx.1
WC-istuinkokonaisuus: 

146.291.xx.1

Pesu-wc-kansi: 146.071.11.1
WC-istuinkokonaisuus: 

146.091.11.1

Pesu-wc-kansi: 36,0 x 10,6 x 52,3
WC-istuinkokonaisuus:  

36,0 x 39,0 x 55,3

Pesu-wc-kansi: 36,0 x 10,6 x 52,3
WC-istuinkokonaisuus:  

36,0 x 39,0 x 55,3

146.310.xx.1 Valkoinen: 146.320.11.1

AQUACLEAN SELA SEKÄ MERA 
COMFORT JA CLASSIC

   Valkoinen

   Kromi

AQUACLEAN TUMA COMFORT

   Valkoinen

   Valkoinen lasi

   Musta lasi

   Harjattu teräs

GEBERIT MONOLITH

   Valkoinen lasi

   Musta lasi

             Laava lasi

        

MALLIEN VÄRIT:

             Hiekanharmaa lasi

    Mintunvihreä lasi

             Betoninharmaa keramiikka

             Liuskekivikuvioitu keramiikka

XX: 
11 = valkoinen, alpine  SI = valkoinen, lasi
SJ = musta, lasi  FW = harjattu teräs



Tekijänoikeudet. Kopiointi tai julkaiseminen ilman lupaa, edes 
osittain kielletty, myös sähköisillä viestimillä. 
Geberit 08/2021

Geberit Oy
Lumijälki 2
01740 VANTAA

asiakaspalvelu@geberit.com

www.geberit.fi
www.geberit.fi/aquaclean

Tervetuloa testaamaan ja vertaamaan 
pesu-wc-istuimia  kylpyhuonenäyttelyymme 
osoitteeseen Lumijälki 2, Vantaa.


