


A víznek vannak olyan tulajdonságai, amelyek 
egyértelműen hatással vannak közérzetünkre: 
felfrissít, felélénkít, megtisztít. A Geberit 
AquaClean azonban még egy lépéssel tovább-
megy: és ez nemcsak önmagában a víz alkal-
mazását jelenti, hanem egy olyan egyedi funkci-
ókkal kiegészített kifi nomult zuhanyozási 
módszert is, amiért Ön is lelkesedni fog. 

Fedezze fel a tisztálkodás új, természetes, 
kímélő és jóleső módját a Geberit AquaClean-
nel! A WC, ami Önt vízzel tisztítja.

Képzelje el, amint berendezi álmai fürdőszobáját: 
Mire vágyik? Több kikapcsolódásra, fokozott 
kényelemre, igényes kialakításra? Ha igen, ak-
kor a Geberit AquaClean elnyeri majd az Ön 
tetszését is. Üdvözöljük wellnes birodalmában!

Középpontban az Ön fürdőszobája: 
Komfort és jó közérzet



A Geberit AquaClean az Ön életminőségéből 
fakadó egyedi igényinek kielégítésére szolgál, 
nem luxus kérdése. Csupán azt döntse el milyen 
mértékű komfortra, mobilitásra, mennyi funkci-
óra vágyik. Praktikum, könnyű kezelhetőség és 
intelligencia – ezek a Geberit AquaClean model-
lek jellemzői. A stílus iránti érzékét sóvár pillantá-
sokkal fogják jutalmazni. 

Mindazoknak, akiknek fontos a jó 
közérzet és a magas életminőség



Nem szeretné teljesen átalakítani a mellékhe-
lyiséget, de nem akar lemondani a kényelmes 
tisztálkodásról? Akkor az Ön számára a WC 
kerámiára szerelhető berendezés a tökéletes 
megoldás! A könnyedén, utólag felszerelhető be-
rendezés a komfort egy új szintjét hozza 
fürdőszobájába, az egyszerűtől a luxus kivitelig. 

Szeretné fürdőszobáját saját egyedi elképzelései 
szerint kialakítani, és nem akar kompromisszu-
mokat kötni? Akkor szerezzen magának különle-
ges örömöt a Geberit AquaClean önálló beren-
dezéseivel. Ez az integrált megoldás szintén 
elérhető az egyszerűtől a luxus kivitelig. 

Mindig a körülményeknek 
megfelelő modell



Az egyszerű fel-, és 
leszerelhetőségnek 
köszönhetően 
ideális megoldás 
bérlakásokban. 

A zuhanyvízsugár 
erőssége egyedileg 
szabályozható. 

A kompakt és elegáns Geberit AquaClean 4000 
biztosítja Önnek mindazt, ami fontos a tisztaság 
és jó közérzet eléréséhez: mialatt Ön kényelme-
sen üldögél, a zuhanyvízsugár testhőmérsékletű 
vízzel, az Ön számára kellemes erősséggel vé-
gzi a tisztítást – egyetlen gombnyomásra.  A 
kezelőpanel könnyen elérhető és működtethető. 
Mint minden Geberit AquaClean modell, ez is 
rendelkezik lecsapódását gátló funkcióval, így az 
ülőke és a fedél zajmentesen csukódik le. 

Hogyan működik ez a valóságban? Tekintse meg 
a Geberit AquaClean–t élőben a Geberit bemu-
tatótermében. 

Geberit AquaClean 4000: 
Praktikum és kedvező ár kombinációja 



Fokozott komfortra vágyik, és szeretné a WC-
jét kiegészítő berendezést egyszerre könnyen 
és gyorsan felszerelni? Akkor Ön számára a 
Geberit AquaClean 5000 a megfelelő választás. 

Az ergonómikus kialakítású WC-ülőke bármely 
hagyományos mellékhelyiségből komfortos he-
lyiséget teremt. A Geberit AquaClean 5000 mo-
dell könnyen felszerelhető és számos kiegészítő 
funkciót kínál: az oszcilláló zuhany különösen 
alapos tisztítást biztosít, az automatikus sza-
gelszívás pedig azonnal eltávolítja a helyiségből 
a kellemetlen szagokat. 

Geberit AquaClean 5000:
Kényelmes, kompakt kivitel

Mint minden modellnél, 
a zuhanyfej működés 
előtt és után is friss 
vízzel átöblítődik. 

Minden szempontból 
jóleső érzés: amint Ön 
leül, a szagelszívás 
bekapcsol.



Megnyugtató és 
hatékony megoldás 
bélpanaszok esetén: 
pulzáló masszázs-
zuhany. 

 A kényeztetés 
a szabályozható 
meleglevegős 
szárítással fejeződik be. 

Praktikus és 
kényelmes: minden 
funkció távirányítással 
is szabályozható.

Könnyen és 
gyorsan szerelhető: 
lakáscserénél 
egyszerűen vigye 
magával a berendezést.

Ez az intelligens WC kerámiára szerelhető berende-
zés a legújabb generációs toalettek összes kény-
elmi funkcióját kínálja Önnek. A testhőmérsékletű 
vízzel történő tisztítás, a meleglevegős szárítás, 
valamint a nélkülözhetetlen szagelszívás a modell 
alapvető funkciói. 

A Geberit AquaClean 5000plus az alapvető funk-
ciókat kellemes kiegészítő elemekkel kombinálja. 
Így nem hiányozhat a hölgyek számára kifejlesz-
tett speciális női-zuhany, illetve a távvezérlési 
lehetőség sem. Mindent a saját személyes igényei 
szerint állíthat be – a zuhanyvízsugár erőssége, a 
víz hőmérséklete és a szárítás egyedileg szabá-
lyozható.

Geberit AquaClean 5000plus: 
Egy sokoldalú modell a legmagasabb komfort 
érzésért



Első pillanatban Ön egyszerűen csak egy 
modern toalettet lát, amely eleganciájával és 
minőségi kialakításával hódít. Még az előkelő 
kerámia is csak a látvány megkoronázása – mi-
vel a Geberit AquaClean 8000 komfort szem-
pontjából is briliáns megoldás. 

A komplett, szennyeződés-taszító kerámiából 
készült fali WC berendezés minden szem-
pontból lenyűgöző. A kívánt intenzitásnak 
megfelelően az oszcilláló zuhany erőssége 
egyedileg beállítható. Természetesen a beren-
dezés a zuhanyfejet minden használat előtt és 
után automatikusan megtisztítja. 

Geberit AquaClean 8000:
A kifejezetten igényesek design-ikonja

A zuhanyvízsugár 
erőssége egyedileg, 
igény szerint 
és a személyes 
érzékenységnek 
megfelelően beállítható. 

A fokozott komfort 
éppúgy a koncepció 
része, mint a 
tisztálkodás élménye. 



Ez a luxus kategóriájú önálló berendezés für-
dőszobájának központja lesz: a Geberit Aqua-
Clean 8000plus a formatervezett kialakításhoz 
illeszkedően a kiváló közérzet élményét kínálja. 

A tiszta vízsugár a tisztaság összehasonlítha-
tatlan élményét biztosítja. A Geberit AquaClean 
8000plus még további funkciókkal is szolgál: az 
oszcilláló zuhany és a pulzáló masszázs funkció 
fokozza az Ön jó közérzetét. A szárítás, illetve a 
hölgyek számára kifejlesztett zuhany kényelméről 
sem kell lemondania. Ugyancsak alapvető tarto-
zék a személyekre programozható távvezérlés.

Geberit AquaClean 8000plus:
Kényeztető program a legigényesebbek számára

Az intenzitás, a víz 
hőmérséklete és 
a vízsugár egyéb 
jellemzői egyedileg 
beállíthatók.

Minden szempontból 
jóleső érzés: amint 
leül, a szagelszívás 
bekapcsol. 

A meleglevegős 
szárítás rendkívül 
kényelmes, és ami még 
ennél is fontosabb: 
még kíméletesebb a 
bőrnek.

Igényei szerint állítsa be 
az egyes funkciókat. A 
beállítások tárolhatóak 
és bármikor újra 
előhívhatóak. 
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Funkciók

146.130.11.1 146.120.xx.1 146.110.xx.1 146.182.11.1 180.100.xx.1 Cikkszám

� � Szabályozható zuhanyvízsugár hőmérséklet

� � � � � Szabályozható zuhanyvízsugár erősség

� � Személyre szabottan beállítható zuhanykarállás

� � Különböző intenzitású masszírozó zuhanyfunkció

� � � � Oszcilláló zuhanyfunkció (zuhanykar előre-hátra mozgással)

� � Női zuhanyfunkció 

� � Meleglevegős szárítás szabályozható hőmérséklettel 

� � Távirányítási lehetőség

� � � Szagelszívás aktív szénszűrővel

� � � � � A zuhanyfej automatikus tisztítása friss vízzel

� A zuhanyfej tisztítása JETCLEAN-nel

� � � � � Lecsapódásgátlóval ellátott WC ülőke

� 4 személyre Személyenként programozható 

� � � � Gyermekvédelem (felhasználó felismerő)

Színválaszték

G b i A Cl b i A Cl

Geberit AquaClean berendezések összehasonlító táblázata



Illeszthető kerámiák AquaClean 4000, 5000 és 5000plus berendezésekhez

Gyártó Típus Fali WC kerámia Talponálló WC 
kerámia

Sík hátlapú 
talpon álló WC 
kerámia (falhoz 
simuló kivitel)

Monoblokkos WC kerámia

Villeroy&Boch Omnia Architectura 5674 5675 5676 5677

Omnia Classic 768210 7619, 7618

Clivia 4058 4030, 4031

Keraco 7065 7061 4045, 4044

Sunberry 5630

Subway 6600

Saval 7G65, 7G68 7G64 7G61 7G66, 7066

Epura 6696

Omnia Pro 7615

Omnia Classic 6C59

Omnia Vita 669510 668310,6684

Gustavsberg Nordic 5681

Alföldi Alföldi(Bázis) 4032,4033,4037 4056,7068

Altima, Solinar 6024 6003

Aveo 6614 6613

Miron 5693

Perl 4057

Amica 6685

Liner, Artic 6638 6639

Saval 4056, 7068

Laufen Gallery 2016 0, 2017 0

Form 2067 2067

Living (Country, Well) 2043.0 és 2043.8  88907 198480

Pro,Pro A 2095.0, 2095.1 200 821956, 821958

Duo 822760

Moderna 2546, 2111850 2111855

Objekt Set 823068

Suprema 821100, 82165 821319

Objekt 2116150

Gala Metropol 16172 01

Nila 17150

Keramag Fondo 33220

Delta (Fondo) 33100

Gyártó Típus Fali WC kerámia Talponálló WC 
kerámia

Sík hátlapú 
talpon álló WC 
kerámia (falhoz 
simuló kivitel)

Monoblokkos WC kerámia

Keramag Diora 53201

Cotta Vitalis 207500

Virto 204200

Jolly 203060

Flow 216900

Joop 201300

Renova Nr.1 Comprimo 203040

Vivano 200400

Felino 204100

Eurotrend Care 213000

Gsi Losagna 751811

Panorama 661411

Panorama 661711

Roca Georgia 3-42417 

Meridian 3-42350 

Jika Mio 8.2071.0 8.237.6 

Lyra 8.2137.0

Olimp 8.2061.1 8.2261.7, 8.2261.6 

Hatria Day Time YONP YOYX,YOYW 

Erika YORH

Dolce Vita YOHA

Marilyn YOQN YOQE

Falery-Huida Motivi C271S com/cok, M-C271P

Classic C-C236P, C-C236S

DURAVIT Foster 0175.09

Katja 3149090000

Duraplus
0206090000, 
2547090000 

Darling 213090000

Dune 169090000

KOLO Idol Panda 99058

Ideal Standard San Remo R 340101

Plus 4 202010

Vidima W712201, W711901 
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Geberit AquaClean berendezések méretei

Földelt, elektromos csatlakozás  � 
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Csatlakozó készlet AquaClean és falsík alatti 
WC-tartály csatlakoztatáshoz
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Süllyesztett elektromos csatlakozó doboz 
AquaClean 8000(plus)-hoz
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Design fedlap AquaClean utólagos vízbekö-
téséhez
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Geberit adapter AquaClean berendezés rög-
zítéséhez 
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Ismerje meg a Geberit AquaClean-t!

A prospektus nem mutatja be teljes körűen a Geberit AquaClean előnyeit.
További információkért látogasson el a www.geberit.hu oldalra, vagy forduljon kollégáinkhoz. 

www.geberit.hu
Geberit Kft. • 1117 Budapest, Budafoki út 97. • Telefon: 1 204 4187 • sales.hu@geberit.com


