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POCIT SVĚŽESTI
Voda je z hlediska každodenní osobní hygieny nezbytná. Čistí jemně 
a přitom důkladně. Čím dál tím více lidí se přiklání k přirozené a jemné 
WC hygieně založené na používání vody místo papíru. 
 
Sprchovací WC Geberit AquaClean zajišťuje čistotu a pocit pohody. 
Jediným stiskem tlačítka dodává uživateli pocit svěžesti a sebevědomí 
po celý den.



Umyvadlo: Geberit VariForm, umyvadlo 
na desku, kulaté 
Skříňka pod umyvadlo: Geberit VariForm 
dolní skříňka 
Zrcadlo: Geberit Option kulaté 
Sprchový kanálek: Geberit CleanLine 80 
Ovládací tlačítko: Geberit Sigma70 
WC: Geberit AquaClean Sela, chrom 
←
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Umyvadlo a skříňka: nábytkové 
umyvadlo Geberit ONE 
Zrcadlo: zrcadlová skříňka Geberit ONE 
Ovládací tlačítko: Geberit Sigma50 
WC: Geberit AquaClean Mera, chrom 
↓
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Umyvadlo a skříňka: nábytkové umyvadlo 
Geberit ONE s bočním prvkem 
Zrcadlo: Geberit Option Plus čtvercové  
Ovládací tlačítko: Geberit Sigma70 
WC: Geberit AquaClean Mera, chrom 
↓
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PROČ GEBERIT AQUACLEAN?

POUZE VODA ZNAMENÁ 
OPRAVDOVOU ČISTOTU

Dokážete si představit, že byste si ušpiněné ruce museli 
vyčistit papírovým kapesníkem? Nebo že byste se nemohli 
sprchovat vodou, ale jen otírat suchými ubrousky? Bez vody 
zkrátka není čistota. A tak stejně jako se každodenní sprchování 
stalo standardem, společnost Geberit by ráda přispěla k 
podobné změně i v oblasti osobní hygieny na toaletě. Po použití 
sprchovacího WC AquaClean můžete mít po pouhém stisknutí 
tlačítka stejný pocit čistoty, jako byste se právě vysprchovali.

www.geberit-aquaclean.cz/komfortnifunkce

„Nejšetrnějším prostředkem 
intimní hygieny je čistá voda.“
Prof. dr. Bernhard Sauter, odborník na gastroenterologii

CO JE TO SPRCHOVACÍ WC?
Moderní sprchovací WC není zcela snadné na první 
pohled rozpoznat. Rameno s tryskou se totiž nachází 
ve skryté poloze. Průběh sprchování zahájíte 
stisknutím tlačítka. Rameno s tryskou vyjede z 
klidové polohy dopředu a příjemný proud vody 
ohřáté na tělesnou teplotu během několika vteřin 
omyje vaše intimní partie. Patentovaná technologie 
sprchování WhirlSpray umožňuje obzvláště důkladné 
mytí s nízkou spotřebou vody.

← 
Více informací 
od odborníka. 

7



WC: Geberit AquaClean Mera Classic 
Ovládací tlačítko: Sigma70, bílá 
 →
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DOBRÉ DŮVODY PRO 
SPRCHOVACÍ WC 
GEBERIT

PŮSOBIVÝ DESIGN
Díky produktovému designérovi Christophu 
Behlingovi se sprchovací WC AquaClean harmonicky 
hodí do každé koupelny. Sprchovací WC AquaClean 
Mera, Sela a Tuma působí díky své minimalistické 
technologii štíhlým a jednoduše elegantním dojmem.

ŠPIČKOVÁ KVALITA A SERVIS
V roce 1978 představila společnost Geberit první 
WC s funkcí sprchování. Sofistikované know-how 
jsme vyvíjeli po dobu více než 40 let. Zakoupením 
sprchovacího WC to však zdaleka nekončí. Noví 
majitelé se budou z výrobku těšit po dlouhou dobu. 
Zákazníkům nabízíme špičkový zákaznický servis. 
Geberit spolupracuje s partnerskými instalatéry, kteří 
jsou vyškoleni, a kteří zajišťují prvotřídní podporu  
i dlouho po zakoupení výrobku.

MONTOVÁNO VE ŠVÝCARSKU
V centrále společnosti Geberit ve švýcarském městě 
Rapperswil-Jona máme více než 100 zaměstnanců 
odpovědných za vysoce přesnou a spolehlivou 
montáž všech sprchovacích WC Geberit. Výrobky 
splňují evropské normy a díky výrobě v centrální části 
Evropy absolvují pouze krátké přepravní trasy.

DLOUHODOBÁ ZÁRUKA
Značka Geberit reprezentuje nejvyšší možnou kvalitu 
díky odolným výrobkům, vysoce kvalitním 
materiálům a jistotě náhradních dílů. Záruka, kterou 
lze prodloužit prostřednictvím registrace, zajišťuje, že 
se z výrobku budete těšit po mnoho let.

Produktový designér Christoph Behling.

Výroba sprchovacích WC...

 ... v srdci Evropy, ve švýcarském městě Rapperswil-Jona.
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SVĚŽEST A ČISTOTA 
STISKNUTÍM 
TLAČÍTKA

ŠETRNÁ INTIMNÍ HYGIENA
Díky dodatečnému sprchovacímu proudu 
zaručuje jemná dámská sprcha bezpečnou 
intimní hygienu pomocí čisté vody. Dámská 
sprcha je integrována v rameni s tryskou  
a zůstává tak chráněna.

VŽDY ČERSTVÝ VZDUCH V KOUPELNĚ
Jednotka odsávání zápachu eliminuje 
nepříjemné pachy dříve, než se začnou 
šířit. Systém se spustí automaticky, jakmile 
usednete na sprchovací WC.

PŘÍJEMNÉ OSOUŠENÍ
Jemné a šetrné osoušení teplým 
vzduchem nabízí pět individuálně 
nastavitelných stupňů teploty.

PLNĚ ORIENTOVANÉ NA UŽIVATELE
Zabudovaný senzor automaticky spouští 
funkce jako je jednotka ohřevu vody, 
vyhřívání WC sedátka nebo orientační 
světlo.

OSOBNÍ WELLNESS PROGRAM
Všechny funkce sprchovacího WC lze ovládat 
zcela intuitivně. Dálkové ovládání poskytuje 
rychlý přehled a umožňuje snadné  používání 
všech funkcí. K přepnutí na osobní nastavení 
stačí jediné stisknutí tlačítka.

DOKONALÁ ČISTOTA
Funkce oscilace pohybuje ramenem  
s tryskou vpřed a vzad a umožňuje tak 
ještě důkladnější očistu.

www.geberit-aquaclean.cz/vyhody
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TAKŘKA BEZDOTYKOVÉ
Díky senzoru přiblížení se 
WC víko otevírá a zavírá 
automaticky.

STŘEDOBOD KOUPELNY, 
DOKONCE I V NOCI
Na cestu vám v noci posvítí 
automaticky aktivované diskrétní 
světlo v sedmi volitelných barvách 
a pěti úrovních jasu.

ERGONOMIE WC SEDÁTKA
Ergonomicky optimalizované 
WC sedátko vyrobené z 
vysoce kvalitního duroplastu 
je vybaveno integrovaným 
ohřevem.

PERFEKTNÍ ČISTOTA
V uplynulých 40 letech 
společnost Geberit průběžně 
pracovala na zdokonalování 
funkce sprchování.

Inovativní technologie sprchování 
WhirlSpray umožňuje díky 
dynamickému přidávání vzduchu 
obzvlášť důkladnou  
a příjemnou očistu.
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ / NÁSTĚNNÝ OVLÁDACÍ PANEL
Rychlé ovládání všech funkcí sprchovacího WC: dálkové ovládání  
a bezdrátový, volně umístitelný nástěnný ovládací panel poskytují rychlý 
přehled. Díky intuitivnímu designu obou ovladačů lze jednoduše používat 
všechny funkce sprchovacího WC. Na elegantním dálkovém ovládání je 
možno uložit čtyři uživatelské profily. Nástěnný ovládací panel je k dispozici 
v bílé a černé barvě.

2 SPLACHOVACÍ TECHNOLOGIE TURBOFLUSH
Inovativní technologie splachování TurboFlush, která byla 
vyvinuta společností Geberit, je založená na WC keramice 
bez splachovacího okraje, s optimalizovaným proudem vody. 
Technologie umožňuje obzvlášť tiché a důkladné spláchnutí.  
Vzhledem k tomu, že technologie splachování TurboFlush omyje 
WC důkladněji, není třeba čistit WC tak často jako jiné toalety.

1 TECHNOLOGIE SPRCHOVÁNÍ WHIRLSPRAY
Díky patentované technologii WhirlSpray si vychutnáte 
příjemnou sprchovací funkci. O to se stará sprchovací 
proud obohacený dynamickým provzdušněním 
umožňující důkladné čištění při nízké spotřebě vody. 
Budete se tak cítit svěží a čistí po celý den.

3 ODSÁVÁNÍ ZÁPACHU
Kdo by chtěl mít nepříjemný zápach v koupelně?  
S automatickou a tichou jednotkou odsávání zápachu jsou 
nežádoucí pachy absorbovány již uvnitř WC mísy pomocí 
keramického voštinového filtru. 
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4 OSOUŠENÍ
Suchý a tvrdý toaletní papír není zrovna příjemný. Bezdotykové 
osoušení teplým vzduchem nabízí dokonalé řešení, protože 
osouší velmi jemně a šetrně. Rameno pro osoušení se 
automaticky nastaví podle poslední polohy sprchovacího 
ramene. Teplotu si můžete nastavit v pěti stupních.

6 ORIENTAČNÍ SVĚTLO
Diskrétní orientační světlo září tak akorát, aby vám v noci 
umožnilo jednoduchou cestu na WC a poté klidný návrat ke 
spánku. Světlo se aktivuje pomocí pohybového senzoru.

AQUACLEAN V APLIKACI GEBERIT HOME
Stejně jako ostatní produkty Geberit lze funkce 
sprchovacího WC pohodlně ovládat v aplikaci Geberit 
Home. Chytrý telefon se tak promění v dálkové 
ovládání, pomocí něhož lze uložit všechna osobní 
nastavení a vzít si je s sebou na cesty, kde se osobní 
nastavení spáruje s tamním Geberit AquaClean.

5 VYHŘÍVÁNÍ WC SEDÁTKA
Stejně jako v zimě oceníte vyhřívanou autosedačku, bude se 
vám jistě líbit i teplé WC sedátko. Vyhřívané sedátko navozuje 
pocit pohody a relaxace. Individuálně nastavitelná funkce 
vyhřívání je k dispozici okamžitě po detekování uživatele.

K dispozici zdarma
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MODELY A JEJICH 
VÝHODY

GEBERIT AQUACLEAN

Sprchovací WC Geberit AquaClean jsou k dispozici v široké škále variant  
a provedení. Objevte dokonalý model pro vaše potřeby.

ROZUMNÁ CENA
AquaClean Tuma je kompaktní a všestranné řešení, které obsahuje ty 
nejdůležitější funkce. Jak název napovídá, model Comfort vás rozmazlí 
nadstandardním pohodlím. Tento model v provedení WC sedátka lze také 
snadno namontovat na většinu běžných WC mís.

AQUACLEAN TUMA CLASSIC

Technologie sprchování WhirlSpray 

WC keramika Rimfree® 

Aplikace dálkového ovládání 

Uživatelský profil (aplikace) 

Nastavitelná teplota sprchy (aplikace)

AQUACLEAN TUMA COMFORT

Technologie sprchování WhirlSpray 

WC keramika Rimfree® 

Dálkové ovládání 

Aplikace dálkového ovládání 

4 programovatelné uživatelské profily 

Nastavitelná teplota sprchy (aplikace) 

Dámská sprcha 

Osoušení teplým vzduchem 

Odsávání zápachu 

Ohřev WC sedátka

14 



PRO MILOVNÍKY DESIGNU
AquaClean Sela je designovou perlou každé 
koupelny. Toto WC je elegantní, vysoce 
kvalitní a nabízí velké množství komfortních 
funkcí. Dokonale tak splňuje vysoké nároky 
kladené na sprchovací WC.

PRO TY, KTEŘÍ O SEBE MAXIMÁLNĚ PEČUJÍ
Špičkový model mezi sprchovacími WC Geberit nese jméno AquaClean 
Mera. Nepostrádá žádnou funkci a je nejprodávanějším sprchovacím WC  
v Evropě. Kromě funkce sprchování a dámské sprchy přináší spoustu 
dalších vychytávek. Od ohřevu WC sedátka přes automatické otevírání WC 
víka až po osoušení.

AQUACLEAN SELA

Technologie sprchování WhirlSpray 

WC keramika Rimfree® 

Splachovací technologie TurboFlush 

Dálkové ovládání 

Aplikace dálkového ovládání 

4 programovatelné uživatelské profily 

Nastavitelná teplota sprchy 

Dámská sprcha 

Orientační světlo

AQUACLEAN MERA CLASSIC

Technologie sprchování WhirlSpray 

WC keramika Rimfree® 

Splachovací technologie TurboFlush 

Dálkové ovládání 

Aplikace dálkového ovládání 

4 programovatelné uživatelské profily 

Nastavitelná teplota sprchy 

Dámská sprcha 

Osoušení teplým vzduchem 

Odsávání zápachu

AQUACLEAN MERA COMFORT

Technologie sprchování WhirlSpray 

WC keramika Rimfree® 

Splachovací technologie TurboFlush 

Dálkové ovládání 

Aplikace dálkového ovládání 

4 programovatelné uživatelské profily 

Nastavitelná teplota sprchy 

Dámská sprcha 

Osoušení teplým vzduchem 

Odsávání zápachu 

Ohřev WC sedátka 

Orientační světlo 

Bezdotykové automatické WC víko

Další funkce všech modelů jsou uvedeny na straně 42–43.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
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Jak vypadá nejoblíbenější sprchovací WC, které 
nabízí nejvíce funkcí? Jako model Geberit 
AquaClean Mera! Špičková toaleta se vyznačuje 
výjimečným designem a excelentními funkcemi. 
Model AquaClean Mera slučuje nadčasovou 
eleganci svého čistého designu s materiály 
nejvyšší kvality. Luxusní sprchovací WC rozmazluje 
dokonalým komfortem, který nabízí jedinečná 
technologie sprchování WhirlSpray a řada dalších 
komfortních funkcí.

VÝJIMEČNĚ 
DOKONALÁ

GEBERIT AQUACLEAN MERA

www.geberit-aquaclean.cz/mera

← 
Umyvadlo a skříňka: Geberit ONE, 
umyvadlo na desku , obdélníkové 
Zrcadlo: zrcadlová skříňka Geberit ONE 
Ovládací tlačítko: Geberit Sigma50 
WC: Geberit AquaClean Mera, chrom
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PŘEHLED VŠECH KOMFORTNÍCH FUNKCÍ

DOPLŇKOVÉ KOMFORTNÍ FUNKCE AQUACLEAN MERA COMFORT

AQUACLEAN MERA COMFORT A CLASSIC JSOU K DISPOZICI VE DVOU DESIGNOVÝCH VARIANTÁCH

TECHNOLOGIE SPRCHOVÁNÍ 
WHIRLSPRAY

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

NASTAVITELNÁ POLOHA 
RAMENE S TRYSKOU

OSCILAČNÍ SPRCHA

OSOUŠENÍ TEPLÝM 
VZDUCHEM

FUNKCE QUICKRELEASE 

FUNKCE ODVÁPŇOVÁNÍ

KERAMIKA BEZ SPLACHOVACÍHO OKRAJE  
S TECHNOLOGIÍ TURBOFLUSH

APLIKACE NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

NASTAVITELNÁ TEPLOTA OSCILAČNÍ 
SPRCHY

DÁMSKÁ SPRCHA

ODSÁVÁNÍ ZÁPACHU

ZAZNAMENÁNÍ UŽIVATELE

ÚSPORNÝ REŽIM

OHŘEV WC SEDÁTKA

BEZDOTYKOVÉ OTEVÍRÁNÍ  
A ZAVÍRÁNÍ

ORIENTAČNÍ SVĚTLO

Kryt: Alpská bílá 
Keramika: Bílá

Kryt: Pochromovaná lesklá 
Keramika: Bílá

JE VYŽADOVÁNO PŘIPOJENÍ 
K ELEKTRICKÉMU PROUDU
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AQUACLEAN MERA COMFORT A CLASSIC JSOU K DISPOZICI VE DVOU DESIGNOVÝCH VARIANTÁCH
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GEBERIT AQUACLEAN SELA

PŮVABNĚ 
INTELIGENTNÍ
Díky puristickému a elegantnímu designu si Geberit AquaClean 
Sela snadno oblíbíte. Sprchovací WC se vyznačuje jednoduchým 
tvarem ve spojení s materiály nejvyšší kvality, z těch je vyrobena 
i kapotovaná keramická mísa. AquaClean Sela nabízí jednoduché 
a intuitivní funkce. Díky svému designu si toto sprchovací WC 
najde cestu do jakékoliv koupelny, aniž by na sebe na první pohled 
upoutávalo pozornost.

www.geberit-aquaclean.cz/sela

← 
Skříňka pod umyvadlo: Geberit VariForm 
Ovládací tlačítko: Geberit Sigma70 
WC: Geberit AquaClean Sela, chrom

21



PŘEHLED VŠECH KOMFORTNÍCH FUNKCÍ

TECHNOLOGIE 
SPRCHOVÁNÍ WHIRLSPRAY

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

ORIENTAČNÍ SVĚTLO

NASTAVITELNÁ TEPLOTA 
OSCILAČNÍ  SPRCHY

DÁMSKÁ SPRCHA

FUNKCE QUICKRELEASE 

FUNKCE ODVÁPŇOVÁNÍ

JE VYŽADOVÁNO PŘIPOJENÍ 
K ELEKTRICKÉMU PROUDU

KERAMIKA BEZ SPLACHOVACÍHO OKRAJE  
S TECHNOLOGIÍ TURBOFLUSH

APLIKACE NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

NASTAVITELNÁ POLOHA 
RAMENE S TRYSKOU

OSCILAČNÍ SPRCHA

WC SEDÁTKO A WC VÍKO 
S PLYNULÝM SKLÁPĚNÍM

ZAZNAMENÁNÍ UŽIVATELE

ÚSPORNÝ REŽIM

AQUACLEAN SELA JE K DISPOZICI VE TŘECH DESIGNOVÝCH VARIANTÁCH

Kryt: Alpská bílá 
Keramika: Bílá

Kryt: Pochromovaná lesklá 
Keramika: Bílá

Kryt: Bílá matná 
Keramika: Bílá matná

ČERSTVÝ VZDUCH S AQUACLEAN SELA

Geberit AquaClean Sela lze ideálně kombinovat  
s jednotkou odsávání zápachu Geberit DuoFresh. Jakmile 
někdo usedne na WC, automaticky se spustí odsávání 
zápachu. Modul rychle a efektivně odstraňuje nepříjemné 
pachy. Lze jej snadno nainstalovat do jakékoli 
splachovací nádržky Geberit Sigma a kombinovat s téměř 
jakýmkoli ovládacím tlačítkem Sigma.

← 
Naskenujte QR kód  
a zjistěte více o jednotce 
odsávání zápachu Geberit 
DuoFresh.
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GEBERIT AQUACLEAN TUMA

PŘEKVAPIVĚ 
VŠESTRANNÁ
Geberit AquaClean Tuma Classic představuje ideální model 
pro seznámení se s výhodami očisty vodou. Za přívětivou cenu 
poskytuje základní funkce sprchovacího WC. Kdo si chce dopřát 
větší pohodlí, může díky modelu AquaClean Tuma Comfort využít 
dalších příjemných funkcí, jakými jsou např. ohřev WC sedátka nebo 
osoušení teplým proudem vzduchu. V nabídce je model AquaClean 
Tuma jako kompletní WC s příslušnou WC keramikou Rimfree® 
a skrytými přípojkami elektřiny a vody. Další alternativou je WC 
sedátko, které lze kombinovat s různými již nainstalovanými WC 
mísami.

www.geberit-aquaclean.cz/tuma

← 
Skříňka pod umyvadlo: Geberit ONE 
Zrcadlo: zrcadlová skříňka Geberit ONE 
Ovládací tlačítko: Geberit Sigma50 
WC: Geberit AquaClean Tuma Classic
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PŘEHLED VŠECH KOMFORTNÍCH FUNKCÍ

DALŠÍ KOMFORTNÍ FUNKCE GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

AQUACLEAN TUMA COMFORT JE K DISPOZICI SE ČTYŘMI DESIGNOVÝMI KRYTY

WC SEDÁTKO GEBERIT AQUACLEAN TUMA
AquaClean Tuma je k dispozici jako kompletní WC  
s vhodnou keramickou mísou a skrytými připojeními 
vody a elektřiny. Provedení Comfort i Classic jsou 
ovšem k dispozici i jako WC sedátka vybavená 
stejnými funkcemi jako kompletní WC. Sprchovací 
WC sedátko Tuma je možné nainstalovat na většinu 
běžných WC mís. 

TECHNOLOGIE SPRCHOVÁNÍ 
WHIRLSPRAY

NASTAVITELNÁ POLOHA RAMENE 
S TRYSKOU
(u provedení Classic pouze v aplikaci)

OSCILAČNÍ SPRCHA

WC SEDÁTKO A WC VÍKO 
S PLYNULÝM SKLÁPĚNÍM

ÚSPORNÝ REŽIM

JE VYŽADOVÁNO PŘIPOJENÍ 
K ELEKTRICKÉMU PROUDU

WC KERAMIKA RIMFREE®

NASTAVITELNÁ TEPLOTA 
OSCILAČNÍ SPRCHY
(pouze v aplikaci u provedení Comfort a Classic)

FUNKCE ODVÁPŇOVÁNÍ

FUNKCE QUICKRELEASE
(pouze WC víko)

APLIKACE NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

OHŘEV WC SEDÁTKA

ODSÁVÁNÍ ZÁPACHU

DÁMSKÁ SPRCHA

OSOUŠENÍ TEPLÝM 
VZDUCHEM

ZAZNAMENÁNÍ UŽIVATELE

Kryt: Alpská bílá 
Keramika: Bílá

Kryt: Sklo černé 
Keramika: Bílá

Kryt: Sklo bílé 
Keramika: Bílá

Kryt: Nerezová ocel kartáčovaná 
Keramika: Bílá
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← 
Najděte to správné WC 
sedátko pro vaši WC mísu 
snadno a rychle  pomocí 
naší online kalkulačky.
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NECHTE SE INSPIROVAT

↑ 
Moderní skříňka pod umyvadlo Geberit 
VariForm a kulaté umyvadlo na desku se 
skvěle doplňují.

↑ 
Nová AquaClean Sela v matné bílé ladí  
s matným povrchem ovládacího tlačítka 
Geberit Sigma70 a umyvadla iCon.
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↑ 
AquaClean Tuma v dokonalé kombinaci s nábytkovým umyvadlem z 
koupelnové série Geberit iCon. Místnost doplňuje zrcadlo Geberit Option Plus, 
které svým nastavitelným světlem vytváří vždy příjemnou atmosféru.

↑ 
Kvalita se projevuje v mnoha aspektech: 
Špičkový model sprchovacího WC 
AquaClean Mera Comfort v chromovém 
provedení a vysoce kvalitní koupelnové 
vybavení Geberit ONE.
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DIGITÁLNÍ PODPORA

VĚTŠÍ 
FLEXIBILITA

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
Od okamžiku instalace nabízí společnost Geberit standardně 
dvouletou záruku pro koncového zákazníka. Pokud byl 
výrobek instalován a registrován instalatérskou firmou, 
prodlouží společnost Geberit záruční dobu o jeden rok. Model, 
který jste si zakoupili, zaregistrujte jednoduše na adrese 
www.geberit-aquaclean.cz/prodlouzenazaruka/ 
nebo pošlete dodaný záruční list na adresu společnosti 
Geberit do 90 dnů od data instalace.

Kromě obsluhy sprchovacích WC AquaClean lze pomocí 
chytrého telefonu snadno provést také registraci zařízení.

Aplikace Geberit Home promění chytrý 
telefon v dálkové ovládání sprchovacích WC 
AquaClean. Všechny funkce lze spustit a uložit 
prostřednictvím aplikace. Aktualizace softwaru 
jsou navíc rychlé a snadné. Krátká videa 
dostupná v aplikaci obsahují chytré tipy a triky 
pro údržbu a péči.
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PRODLOUŽENÁ 

ZÁRUKA
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Jednoduché a důkladné 
čištění díky keramice bez 
splachovacího okraje 
↓

32 



HYGIENA OPĚT 
O NĚCO SNAZŠÍ
DÍKY INTELIGENTNÍ TECHNOLOGII

Hygiena a čistota jsou hlavními prioritami při 
vývoji sprchovacích WC Geberit AquaClean. 
Tato filozofie se odráží i ve speciální glazuře 
KeraTect®, která je odolná proti poškrábání, čímž 
zajišťuje dlouhodobou ochranu keramických 
povrchů a umožňuje jejich efektivní čištění. 
 
Další výhodou je, že také trysky lze snadno 
vyčistit nebo vyměnit za nové.

www.geberit-aquaclean.cz/hygiena

KERAMIKA BEZ SPLACHOVACÍHO OKRAJE 
S TECHNOLOGIÍ TURBOFLUSH
Díky jedinečnému splachovacímu výkonu je 
každé spláchnutí s technologií TurboFlush 
čistější a úspornější než běžné splachování. 
Navíc je i výrazně tišší. Díky inovativní technologii 
se snižuje čas i úsilí vynaložené na čištění toalety.

JEDNODUCHÉ ODEJMUTÍ WC SEDÁTKA  
A WC VÍKA
Díky funkci QuickRelease lze víko sundat jedním 
pohybem ruky. Díky tomu je čištění snadné  
a jednoduché.

ODVÁPNĚNÍ
Speciálně vyvinutý odvápňovací program 
zbavuje usazenin všechny části, které přichází do 
styku s vodou. Odvápnění je stejně snadné jako 
například u kávovaru. Dálkové ovládání napoví, 
kdy je potřeba odvápnění provést.

NEČISTOTY SE NEMAJÍ KDE USADIT
Proplach čistou vodou před a po každém 
použití vám dává jistotu, že rameno s tryskou 
je vždy dokonale čisté. Tato funkce se spouští 
automaticky.

WC KERAMIKA RIMFREE®
Dokonalou čistotu a jednoduchou údržbu zajistí 
fakt, že sprchovací WC disponuje keramikou 
Rimfree®. To znamená, že WC postrádá 
splachovací okraj, za kterým se obvykle usazují 
bakterie.

← 
Automatický 
odvápňovací program

← 
Sundání WC sedátka a 
víka jedním pohybem 
ruky

← 
Před a po spláchnutí 
se rameno s tryskou 
opláchne vodou
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Sprchová vanička: Geberit Olona  
Ovládací tlačítko: Geberit Sigma50 
WC: Geberit AquaClean Mera 
Comfort, chrom 
↓

VLASTNÍ OÁZA 

POHODY BĚHEM 

PÁR HODIN
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MODERNÍ KOUPELNA 
ZA PÁR HODIN

ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU STAVEBNÍ SITUACI

Jen stěží najdete stavební situaci, ve které by nebylo možné 
nainstalovat sprchovací WC Geberit AquaClean. Potřebujete 
pouze připojení k elektrickému proudu a přívod vody.

Moderní WC konstrukce s elektrickou 
přípojkou nabízí do budoucna celou škálu 
možností. Díky takto připravené elektřině 
bude v budoucnu velice snadné nainstalovat 
komfortní produkty jako jsou sprchovací WC 
nebo elektronická ovládací tlačítka.

Naplánování elektrické přípojky u WC se 
doporučuje i v případě, že aktuálně 
neexistuje žádný účel jejího použití – 
dodatečné zavádění elektřiny je podstatně 
složitější a často se neobejde bez 
stavebních úprav.

Přívod elektřiny ze 
sítě skrytý za WC 
keramikou, pro WC 
Geberit AquaClean

Připojení k 
elektrickému proudu 
přes zásuvku pro 
WC sedátka Geberit 
AquaClean

Poloha přípojky vody, skrytá, 
pro WC Geberit AquaClean

Poloha přípojky vody, viditelná, pro 
modely Geberit AquaClean 

19,5 cm 30 cm

5 cm 5 cm
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MODERNIZACE KOUPELNY POMOCÍ GEBERIT MONOLITH

SNADNO A RYCHLE  
K VLASTNÍMU 
WELLNESS

Sanitární modul Geberit Monolith nabízí další alternativu v případě, kdy není možné 
použít předstěnový montážní systém Duofix ani nádržku pro zazdění Kombifix. 
Výborně se splachovací modul hodí například do nájemního bydlení, kde není 
záhodno provádět složité stavební úpravy.

PŘED: WC se splachovací nádržkou na omítku PO: WC s Geberit Monolith

Pod elegantním povrchem je umístěna štíhlá 
splachovací nádržka a potřebná sanitární technika. 
Monolith je konstruován tak, že jej lze rychle  
a snadno nainstalovat a připojit ke stávajícímu 
vodovodnímu a odpadnímu potrubí. V ideálním 
případě se Monolith Plus zapojí přímo do elektrické 
sítě, která je připravená v okolí WC, nebo jej lze 
zapojit do zásuvky, která se nachází poblíž. Instalace 
obvykle nezabere více než jeden den.

Za elegantní přední stranou Monolith Plus se také 
ukrývá hygienické řešení v podobě intervalového 
splachování. Lze jej nastavit pomocí aplikace Geberit 
Home. Systém spolehlivě proplachuje rozvody vody  
a sanitární modul v individuálně nastavitelných 
intervalech, čímž zabraňuje množení 
choroboplodných zárodků ve stojaté vodě.
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Geberit Monolith 

láva

Geberit Monolith, kamenina 

břidlicový vzhled

Písková šedá

Kamenina betonový vzhled

Bílá

Černá

Láva

Dle přání zákazníka

K dispozici je také Monolith pro 
závěsné WC, dle volby zákazníka. 
Individuálně lze Monolith objednat 
bez čelních panelů, které mohou být 
ze dřeva nebo skla v konkrétní barvě.

SOFT TOUCH
Ke spláchnutí stačí u sanitárního modulu 
Geberit Monolith Plus pouze jemný dotyk. 

ODSÁVÁNÍ ZÁPACHU
Integrovaná jednotka odsávání zápachu  
v sanitárním modulu Geberit Monolith 
Plus pohlcuje pachy přímo ve WC 
keramice. 

RYCHLÁ MODERNIZACE
Geberit Monolith a Monolith 
Plus jsou bez jakýchkoliv 
stavebních úprav připraveny k 
použití již po několika 
hodinách.

Skříňka pod umyvadlo s bočním prvkem a 
skleněným krytem, nábytkové umyvadlo 
Geberit ONE. Zrcadlová skříňka Geberit ONE s 
umyvadlovou armaturou a nikou. Sprchový odtok 
ve stěně. Geberit AquaClean Mera Comfort, chrom 
se sanitárním modulem Monolith Plus 
→
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FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ NEJEN 
PRO NÁJEMNÍ BYTY 
DESIGNOVÝ PANEL GEBERIT AQUACLEAN

Pokud chcete vyměnit běžné WC za sprchovací WC bez zásahu do konstrukce 
stavby, nezoufejte. Designový panel Geberit AquaClean je tím pravým řešením. 
Díky němu jsou nevzhledná připojovací potrubí na obkladech minulostí, a to bez 
nutnosti vrtání. Přívod vody zakryjete designovým panelem a obejdete se bez 
jakýchkoliv stavebních úprav. 

PŘED: Běžné závěsné WC PO: Svěží vzhled díky závěsnému WC Gebert 
AquaClean Mera s designovým panelem
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MNOHO VARIANT

↑ 
K dispozici jako dvoudílná 
sada pro kompletní systémy 
Geberit AquaClean Mera, Sela 
a Tuma.

↑ 
K dispozici jako 
jednodílná sada pro 
WC sedátka Geberit 
AquaClean.

IDEÁLNÍ PRO 
NÁJEMNÍKY
Díky jednoduchému 
a jasnému designu se 
Geberit AquaClean Tuma 
hodí téměř do každého 
konceptu koupelny. 
Kombinace s designovým 
panelem Geberit AquaClean 
nabízí ideální a flexibilní 
řešení pro nájemní byty, 
protože WC lze při stěhování 
bez zanechání stop odstranit 
a znovu nainstalovat do 
nového bytu.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ 
A DEMONTÁŽ
Designový panel Geberit se 
připevní na rámeček 
stávajícího ovládacího 
tlačítka – aniž by došlo k 
poškození obkladů nebo 
stěny. To zároveň umožňuje 
zpětné odstranění 
designového panelu a 
sprchovacího WC Geberit 
AquaClean. V případě 
stěhování tak lze snadno a 
rychle uvést vše do 
původního stavu.

DOSTUPNÉ VE DVOU 
BARVÁCH A RŮZNÝCH 
MATERIÁLECH
Kromě provedení z 
voděodolného laminátu v 
alpské bílé jsou designové 
panely Geberit AquaClean k 
dispozici také v bílém nebo 
černém skle.

ODBORNÍK NA SANITÁRNÍ MODULY VÁM OCHOTNĚ PORADÍ.
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GEBERIT AQUACLEAN A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ČTYŘI ARGUMENTY 
UDRŽITELNOSTI PRO 
SPRCHOVACÍ WC

1. POROVNÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY
Očista vodou je důkladnější a šetrnější v porovnání s toaletním papírem. WC od společnosti Geberit obstojí 
dobře i v posuzování životního cyklu a jsou srovnatelná s běžnými toaletami a související spotřebou toaletního 
papíru. Spotřeba vody pro funkci sprchování přitom není nejzásadnější položkou. Oproti tomu náklady na 
výrobu a spotřebu toaletního papíru jsou značné.

SPRCHOVACÍ WC GEBERIT 
AQUACLEAN VE SROVNÁNÍ S BĚŽNÝM 
WC A TOALETNÍM PAPÍREM
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Tento graf zobrazuje dopady na životní prostředí stanovené pomocí metody IMPACT World+.
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2. SPRCHOVACÍ WC SNIŽUJE SPOTŘEBU 
DŘEVA
Věděli jste, že domácnost* spotřebuje v průměru 
27,5 kilogramu toaletního papíru ročně? 
Rozhodnete-li se pro sprchovací WC, ušetříte ročně 
61 kilogramů dřeva, které by bylo použito na výrobu 
toaletního papíru. Tomu odpovídá kmen stromu 
o výšce 1,7 metru a průměru 30 centimetrů.

3. SPRCHOVACÍ WC UŠETŘÍ I VODU
Jak je to možné?  Na výrobu toaletního papíru pro 
jednu domácnost je potřeba každý rok 2 350 litrů 
vody. Funkce sprchování modelu AquaClean Mera 
Comfort ve srovnání s tím spotřebuje pouze 1 500 
litrů a ušetří tak 850 litrů vody ročně. To odpovídá 
téměř 6 vanám o objemu 150 litrů.

4. ŠETŘÍ TOALETNÍ PAPÍR A TAKÉ  VAŠI 
PENĚŽENKU
Se sprchovacím WC od společnosti Geberit sázíte 
na vysokou kvalitu a nízké provozní náklady. 
Všechny modely AquaClean jsou vybaveny 
úsporným provozním režimem, ve kterém 
spotřebují maximálně 0,5 wattu. Navíc domácnost 
ročně ušetří kolem 212 rolí toaletního papíru.

Všechny modely sprchovacích 
WC AquaClean nabízejí úsporný 
režim provozu.

*Domácnost: Čtyřčlenná domácnost. Jedna velká a čtyři malé 
návštěvy WC na osobu a den. Čtyřvrstvý toaletní papír, 5 útržků 
pro malou a 15 útržků pro velkou potřebu.
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Cenová kategorie 

Technologie sprchování WhirlSpray 

Keramika bez splachovacího 
okraje s TurboFlush 

WC keramika Rimfree® 

Dálkové ovládání 

Aplikace dálkového ovládání 

Programovatelné uživatelské profily 

Orientační světlo 

Počet nastavitelných úrovní tlaku 

Individuálně nastavitelná poloha 
ramene s tryskou 

Nastavitelná teplota sprchovací vody 

Oscilační sprcha 

Dámská sprcha 

Ohřev WC sedátka 

Osoušení teplým vzduchem 

Odsávání zápachu 

Bezdotykové automatické WC víko 

Plynulé sklápění 

Funkce QuickRelease 

Zaznamenání uživatele 

Funkce odvápňování 

Úsporný provozní režim 

Číslo výrobku 

Šířka × výška × hloubka (v cm) 

Lze kombinovat s designovým panelem 

Lze kombinovat s Geberit Monolith

PŘEHLED 
MODELŮ

AQUACLEAN MERA

COMFORT

4 profily 

5 úrovní 

pochromovaná lesklá 146.212.21.1 
alpská bílá: 146.212.11.1 

39,5 × 35 × 59

CLASSIC

4 profily 

5 úrovní 

pochromovaná lesklá 146.202.21.1 
alpská bílá: 146.202.11.1 

39,5 × 35 × 59

AQUACLEAN SELA

4 profily 

5 úrovní 

pochromovaná lesklá 146.222.21.1 
alpská bílá: 146.222.11.1 
matná bílá: 146.222.JT.1 

37,5 × 33 × 56,5

Kompletní WC Kompletní WC

PRO VŠECHNY MODELY PLATÍ:
Jmenovité napětí / frekvence: 230 V / 50–60 Hz, přednastavená teplota vody 37 °C, úsporný 
provozní režim < 0,5 W, speciální glazura KeraTect® (kromě AquaClean 4000)
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AQUACLEAN TUMA

COMFORT

4 profily 

5 úrovní 

(pouze prostřednictvím aplikace) 

(pouze víko) 

WC sedátko: 146.272.xx.1 
kompletní WC: 146.292.xx.1 

WC sedátko: 36 × 10,6 × 52,3 
kompletní WC: 36 × 39 × 55,3

CLASSIC

1 profil (pouze v aplikaci) 

5 úrovní 

(pouze prostřednictvím aplikace) 

(pouze prostřednictvím aplikace) 

(pouze víko) 

WC sedátko: 146.072.11.1 
kompletní WC: 146.092.11.1 

WC sedátko: 36 × 10,6 × 52,3 
kompletní WC: 36 × 39 × 55,3

AQUACLEAN

4000

5 úrovní 

ON – OFF 

WC sedátko: 146.130.11.2 
kompletní WC: 146.135.11.1 

WC sedátko: 40 × 15,5 × 50,5 
kompletní WC: 40 x 58,5 x 50,5

WC sedátko Kompletní WC WC sedátko

BARVY MODELŮ

GEBERIT AQUACLEAN 
SELA A MERA COMFORT 
A CLASSIC

alpská bílá 

pochromovaná 

GEBERIT AQUACLEAN 
TUMA COMFORT

sklo alpská bílá 

nerezová ocel černá 

sklo bílé 

kartáčovaná 

AquaClean Tuma Classic je 
dostupná pouze v alpské bílé.

GEBERIT MONOLITH

sklo bílé 

sklo černé 

sklo láva 

sklo písková šedá 

kamenina vzhled betonu 

kamenina vzhled břidlice 

individuální podle zákazníka

DESIGNOVÝ PANEL GEBERIT

alpská bílá 

sklo bílé 

sklo černé

Podrobnosti o všech funkcích najdete na internetu 
www.geberit-aquaclean.cz/komfortnifunkce

* Zaznamenání uživatele se týká pouze 
jednotky ohřevu vody.     

matná bílá (Sela)

Kompletní WC
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Geberit spol. s r.o. 
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha
Česká republika

T +420 284 689 670
aquaclean.cz@geberit.com

www.geberit-aquaclean.cz
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Zobrazené barvy se můžou lišit od reálných barev z důvodu technologie tisku. 
Vyhrazujeme si právo na produktové změny z důvodu vývoje technologií.


