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A fürdőszobában a komfortérzet
egy lélegzetnyi friss levegővel
kezdődik
A fürdőszoba egy olyan kényelmes oázis, ahol az ember valamennyi érzékszervét kényeztetve
szeretné jól érezni magát, akár
amikor ellazul a kádban, akár amikor a toalettet használja. Az innovatív Geberit DuoFresh rendszer
meggyőző megoldást kínál a
mellékhelyiségek levegőjének
frissen tartására. A rendszer a
szagokat közvetlenül a kerámiából szívja el, majd a szűrést és
tisztítást követően visszaáramoltatja a légtérbe. Nem Ön lesz az
egyetlen, akinek fel fog tűnni az
illatok kellemes frissessége.
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Az új Geberit DuoFresh rendszer
friss illatot varázsol az Ön fürdőszobájába. A titok a fal mögött
rejtőzik. A nyomólapon elhelyezett gomb megnyomásával a
szagelszívó működésbe lép, az
aktív szénszűrő segítségével
megszűrt és tisztított levegő
pedig visszaáramlik a helyiségbe.
A megoldás nem egyszerűen
csak kezeli a levegőt, mint a légfrissítők, hanem a kellemetlen
szagok nem is kerülnek be a fürdőszoba légterébe, mint a hagyományos szagelszívó ventilátorok
esetében.
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Geberit DuoFresh –
jól kitalált rendszer a fal mögött

Felhasználóbarát
A tetszetős kivitelű nyomólapon keresztül gyorsan és egyszerűen hozzáférhet a
Geberit DuoFresh belső alkatrészeihez,
vagyis az elektronikusan vezérelt szagelszívó egységhez, a cserélhető aktív szénszűrőhöz, valamint a tartályba helyezhető
vízkezelő tabletták adagoló nyílásához,
amelyek egyaránt a fal mögött rejtőznek.
Mindez szerves részét képezi az egyszerűen nagyszerű és jól kitalált Geberit
DuoFresh rendszernek.
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Szagelszívás –
egyszerű, mint az öblítés

A Geberit DuoFresh esetében
mindent a fal mögé rejtettünk ami
ahhoz szükséges, hogy Ön a
WC-je környezetében friss levegőt teremtsen.

→ A kellemetlen szagokat közvetlenül a
keletkezésük helyén elszívja
→ Diszkrét kivitel a falsík alatti tartályba
épített szagelszívó egységnek köszönhetően
→ Használata végtelenül egyszerű

→ Az aktív szénszűrő gyorsan és
könnyen cserélhető
(cseréje kb. 12 havonta esedékes)
→ Gyárilag beépített adagolónyílás a
vízkezelő tabletták elhelyezéséhez
→ Energiatakarékos megoldás az ablakon keresztül történő szellőztetéssel
szemben

Diszkrét megjelenés
Az energiatakarékos szagelszívó ventilátor a nyomógomb megnyomásával
aktiválható. A rendszer 10 perc után
automatikusan kikapcsol, de leállítására
manuálisan is lehetőség nyílik.
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A Geberit DuoFresh lehetővé teszi,
hogy Ön olyan megjelenést adjon fürdőszobájának, amilyet csak szeretne.
A kompatibilis kerámiák közül Ön
egyénileg kiválaszthatja a személyes
ízlésének leginkább megfelelő WC
kerámiát.
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Geberit Kft.
Office Garden II. Irodaház
Budapest
Alíz u. 2.
1117
T: 06 1 204 4187
F: 06 1 204 4190
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→ sales.hu@geberit.com
→ www.geberit.hu
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