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HET FRISSE 
GEVOEL
Water is een integraal onderdeel van onze dagelijkse 
lichaamsverzorging. Water reinigt zacht en toch grondig. Steeds meer 
mensen zijn daarom enthousiast over de natuurlijke en weldoende 
wc-hygiëne met water in plaats van papier na het toiletbezoek. Een 
Geberit AquaClean douche-wc zorgt op comfortabele wijze voor 
reinheid en welzijn en geeft de gebruiker met één druk op de knop de 
hele dag een verzorgd, fris en zelfbewust gevoel.

Wastafel: Geberit VariForm opzetwastafel rond 
Wastafelonderkast: Geberit VariForm 
Spiegel: Geberit Option rond 
Douchegoot: Geberit CleanLine80 
Bedieningsplaat: Geberit Sigma70 
Wc: Geberit AquaClean Sela chroom 
←
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Oplossingen voor elke badkamer

GEBERIT EN HET MILIEU 
4 duurzame redenen voor 
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Wastafel: Geberit ONE 
Wastafelonderkast: Geberit ONE 
Spiegel: Geberit ONE spiegelkast 
Bedieningsplaat: Geberit Sigma50 
Wc: Geberit AquaClean Mera 
glansverchroomd  
↓
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WAAROM EEN GEBERIT AQUACLEAN?

ALLEEN MET WATER 
WORDT HET ECHT 
PROPER
Zou u uw vuile handen alleen met papier reinigen of de douche vervangen door 
een droge reiniging? Waarschijnlijk niet, want zonder water word je niet proper. 
Net zoals de dagelijkse douche gewoon deel uitmaakt van het leven, wil Geberit 
ook de persoonlijke wc-hygiënecultuur duurzaam veranderen: met de AquaClean 
douche-wc's voelt het alsof u na elk toiletgebruik met één druk op de knop een 
frisse douche heeft genomen.

www.geberit-aquaclean.be/douchefunctie

Wastafel: Geberit ONE opzetwastafel 
Wastafelonderkast: Geberit ONE 
meubelwastafel met zijelement 
Spiegel: Geberit Option Plus Square 
Bedieningsplaat: Geberit Sigma70 
Wc: Geberit AquaClean Mera 
glansverchroomd 
↓

«De zachtste variant om het zitvlak 
te reinigen, is natuurlijk water.»
Prof. Dr. med. Bernhard Sauter, specialist in gastro-enterologie

WAT IS EEN DOUCHE-WC?
Moderne douche-wc's zijn op het eerste zicht 
nauwelijks als zodanig herkenbaar. De douchearm 
bevindt zich in een goed beschermde rustpositie. 
U start het doucheproces met een druk op de 
knop. De douchearm beweegt vanuit zijn 
rustpositie naar voren en enkele seconden later 
reinigt een aangename waterstraal op 
lichaamstemperatuur uw zitvlak. De gepatenteerde 
WhirlSpray-douchetechnologie maakt een 
bijzonder grondige reiniging met een laag 
waterverbruik mogelijk.

← 
Meer informatie 
van de expert. 
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GOEDE REDENEN 
VOOR EEN DOUCHE-
WC VAN GEBERIT

BOEIEND DESIGN
Dankzij productdesigner Christoph Behling 
passen AquaClean douche-wc's harmonieus in 
elke badkamer. De AquaClean douche-wc's 
Mera, Sela en Tuma zien er dankzij hun 
geminiaturiseerde technologie slank en sober-
elegant uit.

HET HOOGSTE NIVEAU VAN KWALITEIT 
EN SERVICE
In 1978 introduceerde Geberit de eerste wc 
met douchefunctie. Er werd meer dan 40 jaar 
lang diepgaande knowhow ontwikkeld. Wie een 
Geberit douche-wc koopt, heeft langdurig 
plezier aan het product. Top klantenservice, 
servicemogelijkheden op afstand via de app en 
door Geberit goed opgeleide sanitaire partners 
zorgen ook na aankoop voor eersteklas 
ondersteuning bij het product.

PRODUCTIE IN ZWITSERLAND
Centraal gelegen in de hoofdvestiging van 
Geberit in Rapperswil-Jona, Zwitserland, zijn 
meer dan 100 medewerkers verantwoordelijk 
voor de uiterst nauwkeurige en betrouwbare 
assemblage van alle Geberit douche-wc's. De 
producten voldoen aan de Europese normen 
en leggen dankzij de centrale productie slechts 
korte transportafstanden af.

LANGDURIGE GARANTIE
Met duurzame producten, hoogwaardige 
materialen en beschikbaarheid van 
wisselstukken staat het merk Geberit voor de 
beste kwaliteit. Een garantie die kan worden 
verlengd door middel van registratie, zorgt 
voor vele jaren plezier aan het product.

Productdesigner Christoph Behling.

Productie van douche-wc's...

Wc: Geberit AquaClean 
Mera Classic wit 
bedieningsplaat: 
Sigma70 wit 
→

 ... in het hart van Europa, in Rapperswil-Jona, Zwitserland.
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FRIS EN PROPER 
MET EEN DRUK OP 
DE KNOP

ZACHTE INTIEME HYGIËNE
Met een extra douchestraal zorgt de 
zachte ladydouche voor een veilige 
intieme hygiëne met zuiver water. De in de 
douchearm geïntegreerde douchekop blijft 
beschermd wanneer hij niet wordt gebruikt.

ALTIJD FRISSE LUCHT IN DE BADKAMER
Geurextractie elimineert onaangename 
geurtjes voordat ze zich kunnen verspreiden. 
Het systeem start automatisch zodra u op de 
douche-wc plaatsneemt.

ZACHT DROOG
Voor behoedzaam, zacht drogen biedt 
drogen met warme lucht de perfecte 
oplossing met vijf individueel instelbare 
temperatuurstanden.

VOLLEDIG OP DE GEBRUIKER GERICHT
Dankzij de naderingssensor starten functies 
als warmwaterproductie, verwarming van de 
wc-zitting of oriëntatielicht automatisch.

PROGRAMMA VOOR PERSOONLIJK WELZIJN
Alle functies van de douche-wc kunnen 
in een handomdraai worden bediend. De 
afstandsbediening geeft een snel overzicht en laat 
alle invoer met één hand toe. Eén klik is voldoende 
om de persoonlijke instellingen op te roepen.

VOLLEDIG PROPER
De oscillatiefunctie beweegt de 
douchearm zachtjes vooruit en achteruit 
voor een nog grondigere reiniging.

GROTENDEELS ZONDER 
AANRAKING
Dankzij de naderingssensor 
opent en sluit het wc-deksel 
automatisch.

OOK 'S NACHTS DE SPIL WAAR 
ALLES OM DRAAIT
Een automatisch geactiveerd, discreet 
licht dient als gids in de nacht in 
zeven selecteerbare kleuren en vijf 
helderheidsniveaus.

TOPCIJFERS VOOR DE ZITTING
De ergonomisch geoptimaliseerde 
wc-zitting van hoogwaardig 
Duroplast heeft een geïntegreerde 
verwarming van de wc-zitting.

www.geberit-aquaclean.be/functies

PERFECTE REINHEID
Geberit heeft de douchefunctie en 
het hart van elke douche-wc – de 
douchestraal – de afgelopen 40 jaar 
voortdurend geperfectioneerd.

De innovatieve WhirlSpray-
douchetechnologie maakt een 
bijzonder grondige en aangename 
reiniging mogelijk dankzij de 
dynamische luchtbijmenging.
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4 DROGING
Droog, hard wc-papier voelt niet prettig aan. Handenvrij drogen 
met warme lucht biedt de perfecte oplossing: dit droogt zeer 
zacht en mild. De droogarm wordt automatisch uitgelijnd 
met de laatste positie van de douchearm voor optimale 
droogprestaties. De temperatuur kan in vijf standen worden 
ingesteld.

6 ORIËNTATIELICHT
Het discrete oriëntatielicht is net sterk genoeg om 's nachts 
de weg te wijzen en maakt het gemakkelijker om daarna 
verder te slapen. Geactiveerd door de naderingssensor licht 
het op in een van de zeven selecteerbare kleurtinten en vijf 
helderheidsniveaus.

AFSTANDSBEDIENING/MUURBEDIENINGSPANEEL
Alle functies van de douche-wc worden in een oogwenk bediend: de 
afstandsbediening en het draadloze, vrij te plaatsen muurbedieningspaneel 
zorgen voor een snel overzicht. Dankzij de intuïtieve bedienbaarheid kan 
op beide bedieningen alle invoer met één hand gebeuren. Op de elegante 
afstandsbediening kunnen vier gebruikersprofielen worden opgeslagen. 
Het muurbedieningspaneel is in optie verkrijgbaar in wit en zwart.

2 TURBOFLUSH-SPOELTECHNIEK
De innovatieve TurboFlush-spoeltechniek, gebaseerd op een 
door Geberit ontwikkelde spoelrandloze wc-pot, maakt een 
bijzonder stille en grondige spoeling mogelijk. Dit betekent 
dat u de wc op elk moment zonder storende geluiden kunt 
doorspoelen, zelfs 's nachts. En omdat de TurboFlush-
spoeltechniek de wc grondiger doorspoelt dan een normale 
spoeling, kan de wc-borstel na gebruik van de wc bijna altijd 
achterwege blijven.

AQUACLEAN FUNCTIES IN DE GEBERIT HOME APP
Net als bij andere Geberit producten kunnen de functies 
van de douche-wc comfortabel worden bediend in 
de Geberit Home app. De smartphone wordt zo een 
afstandsbediening waarmee alle persoonlijke instellingen 
kunnen worden opgeslagen en meegenomen op reis.

1 WHIRLSPRAY-DOUCHETECHNOLOGIE
Dankzij de gepatenteerde WhirlSpray-douchetechnologie 
kunt u genieten van de aangename douchefunctie. 
Dit komt door een douchestraal die door dynamische 
luchtbijmenging wordt verfijnd en een gerichte en grondige 
reiniging met een laag waterverbruik mogelijk maakt. Het 
geeft u de hele dag een fris en proper gevoel.

3 GEUREXTRACTIE
Wie wil er nu een onaangename geur in de badkamer? Met de 
automatische, geluidsarme geurextractie worden ongewenste 
geuren al in de wc-pot afgevoerd en door middel van een 
keramische honingraatfilter geëlimineerd. Aangezien het 
systeem twee minuten draait, is er geen extra ventilator nodig.

5 VERWARMEN VAN DE WC-ZITTING
Net zoals u in de winter een verwarmde autostoel op prijs stelt, 
zult u ook de warme wc-zitting van de douche-wc waarderen. 
De verwarmde zitting geeft een behaaglijk gevoel en laat u 
ontspannen. De individueel instelbare verwarmingsfunctie is 
onmiddellijk beschikbaar.

Gratis beschikbaar

12 13



«Ik straal. Elke dag 
opnieuw.»



DE MODELLEN EN 
HUN VOORDELEN

GEBERIT AQUACLEAN

Geberit AquaClean douche-wc's zijn verkrijgbaar in een groot aantal varianten. 
Ontdek het perfecte model voor uw behoeften.

VOOR DE PRIJSBEWUSTEN
AquaClean Tuma is een compacte allrounder met de belangrijkste functies. 
Als Comfort-variant verwent hij u met veel comfort. Bij veel bestaande, in 
de handel verkrijgbare keramieken kan dit model ook gemakkelijk achteraf 
als zitting worden gecombineerd.

VOOR DE DESIGNLIEFHEBBERS
AquaClean Sela is een designhoogtepunt in 
elke badkamer. Elegant, hoogwaardig en met 
talrijke comfortfuncties voldoet hij aan de 
hoge eisen die aan een douche-wc worden 
gesteld.

VOOR DE EXQUISE LICHAAMSBEWUSTEN
Het topmodel onder de Geberit douche-wc's heet AquaClean Mera. Hij 
mist geen enkele functie en is de best verkochte douche-wc in Europa. 
Naast de douchefunctie inclusief ladydouche beschikt hij over vele 
andere aangename verrassingen – van verwarming van de wc-zitting en 
automatische opening van het wc-deksel tot droging met warme lucht.

AQUACLEAN TUMA CLASSIC

WhirlSpray-douchetechnologie 

Rimfree® wc-pot (zonder spoelrand) 

Ontkalkingsfunctie 

Zijdelingse bediening 

Bediening met de Geberit Home app: 

- Regelbare positie van de douchearm 

- Regelbare watertemperatuur 

- 1 programmeerbaar gebruikersprofiel

AQUACLEAN TUMA COMFORT

WhirlSpray-douchetechnologie 

Rimfree® wc-pot (zonder spoelrand) 

Ontkalkingsfunctie 

Afstandsbediening 

Ladydouche 

Verwarming van de wc-zitting 

Geurextractie 

Drogen met warme lucht 

4 programmeerbare gebruikersprofielen 

Bediening met de Geberit Home app: 

- Regelbare watertemperatuur

AQUACLEAN SELA

WhirlSpray-douchetechnologie 

Wc-pot zonder spoelrand 

Ontkalkingsfunctie 

TurboFlush-spoeltechniek 

Afstandsbediening 

4 programmeerbare gebruikersprofielen 

Regelbare watertemperatuur 

Ladydouche 

Oriëntatielicht 

Bediening met de Geberit Home app

AQUACLEAN MERA CLASSIC

WhirlSpray-douchetechnologie 

Wc-pot zonder spoelrand 

Ontkalkingsfunctie 

TurboFlush-spoeltechniek 

Afstandsbediening 

4 programmeerbare gebruikersprofielen 

Regelbare watertemperatuur 

Ladydouche 

Drogen met warme lucht 

Geurextractie 

Bediening met de Geberit Home app

AQUACLEAN MERA COMFORT

WhirlSpray-douchetechnologie 

Wc-pot zonder spoelrand 

TurboFlush-spoeltechniek 

Afstandsbediening 

Bediening met Geberit Home app 

4 programmeerbare gebruikersprofielen 

Regelbare watertemperatuur 

Ladydouche 

Drogen met warme lucht 

Geurextractie 

Verwarming van de wc-zitting 

Oriëntatielicht 

Automatische bediening van het wc-deksel

Meer functies van alle modellen op pagina 46.

BESTSELLERS
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Welke douche-wc bevalt u het best en biedt u het 
meest? Geberit AquaClean Mera! Het topmodel 
wordt gekenmerkt door een uitzonderlijk design en 
uitstekende functies. AquaClean Mera combineert 
de tijdloze elegantie van het zwevende ontwerp 
met de hoogste materiaalkwaliteit. Tegelijkertijd 
verwent de luxe douche-wc u met perfect comfort, 
zoals de unieke WhirlSpray-douchetechnologie en 
vele andere aangename functies.

UITZONDERLIJK 
BRILJANT

GEBERIT AQUACLEAN MERA

www.geberit-aquaclean.be/mera

← 
Wastafel: Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig 
Wastafelonderkast: Geberit ONE meubelwastafel 
Spiegel: Geberit ONE spiegelkast 
Bedieningsplaat: Geberit Sigma50 
Wc: Geberit AquaClean Mera glansverchroomd
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UITRUSTING AQUACLEAN MERA COMFORT EN CLASSIC

EXTRA COMFORTFUNCTIES AQUACLEAN MERA COMFORT

AQUACLEAN MERA COMFORT EN CLASSIC ZIJN VERKRIJGBAAR IN TWEE DESIGNVARIANTEN

WHIRLSPRAY-
DOUCHETECHNOLOGIE

AFSTANDSBEDIENING

INDIVIDUEEL REGELBARE 
POSITIE VAN DE DOUCHEARM

OSCILLERENDE DOUCHEARM

DROGEN MET WARME LUCHT

QUICKRELEASE-FUNCTIE 
VOOR WC-DEKSEL EN -ZITTING

ONTKALKINGSFUNCTIE

KERAMISHE WC-POT ZONDER 
SPOELRAND MET TURBOFLUSH-
SPOELTECHNIEK

AFSTANDSBEDIENING-APP

TEMPERATUUR DOUCHESTRAAL 
IN TE STELLEN

APARTE LADYDOUCHE

GEUREXTRACTIE

GEBRUIKERSDETECTIE

ENERGIESPAARMODUS

VERWARMING VAN DE WC-ZITTING

AUTOMATISCH OPENEN EN SLUITEN 
VAN HET WC-DEKSEL

ORIËNTATIELICHT

Afdekking: alpien wit 
Wc-pot: Wit

Afdekking: Glansverchroomd 
Wc-pot: Wit

↑ 
STAAND WC
AquaClean Mera is ook verkrijgbaar als 
staand wc. De compacte douche-wc 
maakt indruk door de combinatie met 
een geïntegreerd opbouwspoelreservoir 
en biedt dezelfde functies als de 
AquaClean Mera Classic hang-wc. Een 
ander voordeel van dit staand wc is dat 
de zithoogte van de wc-pot individueel 
kan worden gekozen en traploos kan 
worden ingesteld.

STROOMAANSLUITING 
VEREIST
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GEBERIT AQUACLEAN SELA

BIJZONDER 
SLIM
Met zijn puristisch-elegant design kan Geberit AquaClean Sela 
een favoriet model worden. De douche-wc kenmerkt zich door 
zijn mooi design, gecombineerd met materialen van de hoogste 
kwaliteit, zoals het porselein van de wc-pot. AquaClean Sela 
biedt uiterst eenvoudige, intuïtief bedienbare functies en past in 
bijna elke badkamer, zonder op te vallen als douche-wc.

www.geberit-aquaclean.be/sela

← 
Wastafelonderkast: Geberit VariForm 
Bedieningsplaat: Geberit Sigma70  
Wc: Geberit AquaClean Sela verchroomd
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ALLE COMFORTFUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG

WHIRLSPRAY-
DOUCHETECHNOLOGIE

AFSTANDSBEDIENING

ORIËNTATIELICHT

INSTELBARE TEMPERATUUR VAN 
DE DOUCHESTRAAL

LADYDOUCHE

QUICKRELEASE-FUNCTIE 
AFNEEMBAAR WC-DEKSEL EN 
-ZITTING

ONTKALKINGSFUNCTIE

NETAANSLUITING VEREIST

KERAMISCHE WC-POT ZONDER 
SPOELRAND MET TURBOFLUSH-
SPOELTECHNIEK

AFSTANDSBEDIENING-APP

INDIVIDUEL REGELBARE 
POSITIE VAN DE DOUCHEARM

OSCILLERENDE DOUCHEARM

WC-ZITTING EN DEKSEL MET 
SOFTCLOSE

GEBRUIKERSDETECTIE

ENERGIESPAARMODUS

AQUACLEAN SELA IS VERKRIJGBAAR IN DRIE DESIGNVARIANTEN

Afdekking: Alpien wit 
Wc-pot: Wit

Afdekking: Glansverchroomd 
Wc-pot: Wit

Afdekking: Wit mat 
Wc-pot: Wit mat

FRISSE LUCHT MET AQUACLEAN SELA

Geberit AquaClean Sela kan ideaal worden gecombineerd 
met de Geberit DuoFresh module met geurextractie. 
Zodra iemand het Geberit inbouwspoelreservoir nadert, 
start de geurextractie automatisch. De module elimineert 
onaangename geurtjes snel en doeltreffend. Ze kan 
eenvoudig in Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs 
worden ingebouwd en met nagenoeg elke Sigma 
bedieningsplaat worden gecombineerd.

← 
Scan de QR-code en kom 
meer te weten over de 
Geberit DuoFresh module.
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GEBERIT AQUACLEAN TUMA

VERRASSEND 
VEELZIJDIG
De Geberit AquaClean Tuma Classic is het ideale basismodel. Het 
biedt de basisfunctie van een douche-wc, reinigen met water, tegen 
een aantrekkelijke prijs. Wie zich door extra comfortfuncties wil 
laten verwennen, profiteert met de AquaClean Tuma Comfort van 
nog meer geneugten, zoals een verwarming van de wc-zitting of 
drogen met warme lucht. De AquaClean Tuma is verkrijgbaar als 
complete wc met perfect passende Rimfree® wc-pot en verborgen 
aansluitingen voor elektriciteit en water – of als wc-zitting die ook 
achteraf met verschillende reeds geïnstalleerde wc-potten kan 
worden gecombineerd.

www.geberit-aquaclean.be/tuma

← 
Wastafelonderkast: Geberit ONE meubelwastafel 
Spiegel: Geberit ONE spiegelkast met nis 
Bedieningsplaat: Geberit Sigma50 
Wc: Geberit AquaClean Tuma Classic
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UITRUSTING AQUACLEAN TUMA COMFORT EN CLASSIC

EXTRA COMFORTFUNCTIES GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

AQUACLEAN TUMA COMFORT IS VERKRIJGBAAR IN VIER DESIGNAFDEKKINGEN

GEBERIT AQUACLEAN TUMA ZITTING
De douche-wc-zitting als Classic- of Comfort-variant 
is uitgerust met dezelfde functies als de complete 
wc. Ideaal in huurwoningen, waar de zitting 
eenvoudig en snel op verschillende bestaande wc-
potten kan worden geïnstalleerd zonder dat er 
verbouwingswerken nodig zijn.

WHIRLSPRAY-
DOUCHETECHNOLOGIE

INDIVIDUEEL REGELBARE 
POSITIE VAN DE DOUCHEARM
(bij Classic alleen via de  app)

OSCILLERENDE DOUCHEARM

WC-DEKSEL EN ZITTING MET 
SOFTCLOSE

ENERGIESPAARMODUS

NETAANSLUITING VEREIST

RIMFREE® KERAMISCHE WC-POT

TEMPERATUUR DOUCHESTRAAL 
IN TE STELLEN
(bij Comfort en Classic alleen via de app) 

ONTKALKINGSFUNCTIE

QUICKRELEASE-FUNCTIE
(alleen deksel)

AFSTANDSBEDIENING-APP

AFSTANDSBEDIENING

VERWARMING VAN DE WC-ZITTING

GEUREXTRACTIE

APARTE LADYDOUCHE

DROGEN MET WARME LUCHT

GEBRUIKERSDETECTIE

Afdekking: Alpien wit 
Wc-pot: Wit

Afdekking: Zwart glas 
Wc-pot: Wi

Afdekking: Wit glas 
Wc-pot: Wit

Afdekking: Geborsteld rvs 
Wc-pot: Wit
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GEBERIT AQUACLEAN STAANDE WC'S

STANDVASTIG, 
PRAKTISCH, ESTHETISCH
Of het nu gaat om nieuwbouw, omvangrijke of gedeeltelijke renovatie: de 
staande douche-wc's bieden voor elke badkamersituatie een passende 
oplossing. De twee modellen overtuigen niet alleen door hun sobere uiterlijk, 
maar blinken ook uit door de vertrouwde kenmerken van de hang-wc 
uitvoeringen.

De compacte AquaClean Mera staande douche-
wc overtuigt door de combinatie met een 
geïntegreerd opbouwspoelreservoir en biedt 
dezelfde functies als de AquaClean Mera Classic. 
Een ander voordeel van het staande model is 
dat de zithoogte van de wc-pot bij de montage 
individueel kan worden gekozen en een wc-
spoeling via de afstandsbediening kan worden 
geactiveerd. De afdekplaat van het spoelreservoir 
is verkrijgbaar in wit laminaat of wit glas. 
←

← 
Naast de AquaClean Tuma hang-wc is er ook een 
staande uitvoering. In combinatie met de Geberit 
Monolith sanitaire module past het compacte 
wc ideaal in vrijwel elke badkameromgeving. De 
staande douche-wc is verkrijgbaar in de uitvoeringen 
Comfort en Classic. Het kleurenpallet is ook 
verkrijgbaar in de bekende varianten van de hang-wc.

Wastafelonderkast: Geberit Smyle 
Square meubelwastafel  
Spiegel: Geberit Option Basic Square 
Bedieningsplaat: Geberit Sigma20  
Wc: Geberit AquaClean Tuma 
Comfort staand wc 
↓
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↑ 
AquaClean Tuma in perfecte combinatie met een meubelwastafel 
uit de Geberit iCon badkamerserie. Daarbij passend de verlichte 
Geberit Option Plus spiegel, die een warme sfeer creëert.

LAAT U INSPIREREN

↑ 
De moderne Geberit VariForm 
wastafelonderkast met ronde opzetwastafel 
wordt perfect aangevuld dankzij het puristische 
design van AquaClean Sela glansverchroomd.

↑ 
Kwaliteit toont zich in vele facetten: 
het douche-wc topmodel AquaClean 
Mera Comfort glansverchroomd en de 
hoogwaardige badkamerinrichting van 
Geberit ONE.

↑ 
De nieuwe AquaClean Sela 
wit mat harmonieert met 
de matte oppervlakken van 
de Geberit bedieningsplaat 
Sigma70 en de iCon wastafel.
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DIGITALE ONDERSTEUNING

MEER FLEXIBILITEIT 
VOOR U

VERLENGDE GARANTIE
Geberit biedt standaard twee jaar 
garantie vanaf het moment van installatie. 
Mits het product door een professioneel 
installatiebedrijf werd geïnstalleerd en 
geregistreerd, verlengt Geberit de 
garantieperiode met een jaar. Om dit te 
doen, registreert u het model dat u hebt 
gekocht op 
www.geberit-aquaclean.be/garantie 
of stuur de meegeleverde garantiekaart 
binnen 90 werkdagen na de 
installatiedatum naar Geberit.

Naast de bediening 
van de AquaClean 
douche-wc's kan de 
registratie van uw 
toestel ook eenvoudig 
via de smartphone 
gebeuren. 
←

GEMAKKELIJK VAN THUIS UIT
Een technische ondersteuning bij u thuis 
van op afstand? Nu geen probleem dankzij 
de unieke service op afstand van de 
douche-wc. In geval van service krijgt de 
Geberit technische dienst met uw 
toestemming via de smartphone op 
afstand toegang tot uw douche-wc en 
voert een service op afstand uit.

De Geberit Home app verandert de smartphone in een 
afstandsbediening voor AquaClean douche-wc's. Alle functies 
kunnen via de app worden uitgevoerd en opgeslagen. Software-
updates lukken ook snel en gemakkelijk. De korte video's in de app 
geven ingenieuze tips en weetjes voor onderhoud en verzorging.

UNIEKE SERVICE 

OP AFSTAND
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HYGIËNE ZONDER 
ZORGEN
DOOR INTELLIGENTE TECHNOLOGIE

Hygiëne en reinheid staan voorop bij de 
ontwikkeling van AquaClean douche-wc's. 
Dit blijkt ook uit het krasbestendige speciale 
glazuur KeraTect®, dat de keramische 
oppervlakken jarenlang beschermt en 
waardoor efficiënt kan worden gereinigd.  
 
Ook de douchearm is gemakkelijk te reinigen, 
te vervangen en te vernieuwen.

KERAMISCHE WC-POT ZONDER 
SPOELRAND MET TURBOFLUSH-
SPOELTECHNIEK
Met een spoelprestatie die uniek is in de wereld, 
spoelt de TurboFlush-spoeltechniek krachtiger en 
beter dan een normale spoeling – en veel stiller. 
Dankzij de innovatieve technologie wordt het 
reinigingswerk aanzienlijk verminderd en kunt u na 
gebruik van de wc afzien van de wc-borstel.

GEMAKKELIJK TE VERWIJDEREN 
ZITTING EN DEKSEL
Dankzij de QuickRelease-functie kunnen de 
wc-zitting en het deksel moeiteloos in één 
eenvoudige stap worden verwijderd. Dit maakt 
de reiniging gemakkelijk en eenvoudig. En ook 
de bevestigingen blijven vrij van aanslag.

ONTKALKING
Ontkalken is net zo eenvoudig als bij een 
koffiezetapparaat. De afstandsbediening en 
het bedieningspaneel geven aan wanneer er 
ontkalkt moet worden.

GEEN OPPERVLAK WAAR VUIL ZICH 
AFZET
Het voor- en nareinigingsproces geeft de 
zekerheid dat de douchearm echt proper is 
voordat hij het zitvlak reinigt. De douchearm 
wordt voor en na elk gebruik automatisch met 
zuiver water gespoeld en ook de douchekop 
wordt in de ruststand met water gespoeld.

RIMFREE® KERAMISCHE WC-POT
De wc-pot zonder spoelrand is eenvoudig te 
reinigen en gemakkelijk proper te houden. 
Door de geoptimaliseerde waterstroom 
wordt het gehele binnenoppervlak van 
de wc-pot volledig gespoeld. En zonder 
spoelrand zijn er geen verborgen plekken 
waar zich aanslag kan vormen. Op die manier 
biedt de Rimfree® wc-pot een perfecte 
hygiëne.

← 
Automatisch 
ontkalkingsprogramma

← 
Verwijder de wc-
zitting en het 
deksel in één stap

Eenvoudige en grondige 
reiniging dankzij de wc-
pot zonder spoelrand 
↓

← 
Voor- en naspoelen 
van de douchearm bij 
elke douchebeurt www.geberit-aquaclean.be/hygiene
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MODERNE BADKAMER 
IN ENKELE UREN

OPLOSSINGEN VOOR ELKE SANITAIRE RUIMTE

Er is nauwelijks een bouwsituatie waar de Geberit AquaClean douche-wc's 
niet kunnen worden geïnstalleerd. U heeft alleen een elektrische aansluiting 
en een wateraansluiting nodig.

Moderne wc's met netaansluiting bieden 
meer mogelijkheden. De voorbereiding voor 
een elektrische aansluiting op de wc houdt 
voor uw klanten alle mogelijkheden open 
voor de installatie en montage achteraf van 
comfortvoorzieningen zoals douche-wc's of 
elektronische bedieningsplaten.

Wij adviseren om een netaansluiting bij de 
wc te plannen, ook als deze momenteel 
nergens voor wordt gebruikt – de latere 
plaatsing van een netaansluiting kost 
aanzienlijk meer tijd.

Elektrische aansluiting 
aan de netzijde, 
verdoken achter de 
wc-pot, voor Geberit 
complete douche-wc's

Elektrische 
aansluiting via 
stopcontact voor 
Geberit AquaClean 
zittingen

Watertoevoer verdoken, voor 
Geberit AquaClean complete 
douche-wc's

Positie watertoevoer 
voor Geberit 
AquaClean zittingen

19,5 cm 30 cm

Douchebak: Geberit Olona 
Bedieningsplaat: Geberit Sigma50 
Wc: Geberit AquaClean Mera 
Comfort glansverchroomd 
↓

EEN OASE 

VAN WELZIJN 

IN SLECHTS 

ENKELE UREN

5 cm 5 cm
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BADKAMERRENOVATIE MET GEBERIT MONOLITH

EENVOUDIG EN SNEL  
NAAR DE 
WELLNESSRUIMTE

In het geval dat u een toilet heeft met een opbouwspoelreservoir of als tijd, budget 
of gebouwstructuur het niet toelaten het spoelreservoir onzichtbaar in de muur te 
integreren, biedt de Geberit Monolith sanitaire module een ander alternatief.

Geberit Monolith 

Lava

VOOR 
Staand wc met opbouwspoelreservoir

NA 
Inbouwsituatie met Geberit Monolith 

Geberit Monolith 

gres leisteenlook

Zandgrijs

Gres betonlook

Wit

Zwart

Om te personaliseren

Daarnaast is er de aangepaste 
Monolith voor hang-wc's. Met dit 
artikel kan de Monolith zonder 
frontpanelen worden besteld. Deze 
kan gepersonaliseerd worden 
(bijvoorbeeld van hout of glas in een 
individueel gekozen kleur).

LICHTE AANRAKING
Bij de Geberit Monolith Plus sanitaire 
module volstaat een zachte aanraking om 
de spoeling te activeren.

GEUREXTRACTIE INBEGREPEN
Een geïntegreerde geurextractie in de 
Geberit Monolith Plus absorbeert geuren 
direct in de wc-pot. Zodat niets de 
frisheid in uw badkamer kan verstoren.

SNELLE RENOVATIE
Zonder bouwkundige aanpassingen zijn 
de Geberit Monolith en Monolith Plus al 
na enkele uren gebruiksklaar en daarmee 
de ideale oplossing voor een snelle 
renovatie.

Onder een elegant oppervlak van de Monolith 
module bevindt zich een extra slank spoelreservoir. 
De Monolith is zo ontworpen dat deze snel en 
gemakkelijk kan worden geïnstalleerd en 
aangesloten op de bestaande watertoevoer en 
afvoerbuizen. Kiest men voor een Monolith Plus 
module, met geurextractie en oriëntatielicht, dan is 
er elektriciteit nodig. Dit is geen probleem met een 
kabelgoot en een stopcontact in de badkamer.

De elegante voorzijde van de Monolith Plus verbergt 
ook een oplossing voor de waterhygiëne: de 
intervalspoeling. Deze kan via de Geberit Home app 
worden geprogrammeerd en spoelt de watertoevoer 
in individueel instelbare intervallen om stagnatie te 
voorkomen in geval van legionellapreventie.

Wastafelonderkast: Geberit ONE 
meubelwastafel met zijelement  
Spiegel: Geberit ONE 
spiegelkast met nis 
Wastafelkraan: Geberit ONE 
Muurafvoer voor douche: Geberit 
muurafvoer 
Wc: Geberit AquaClean Mera Comfort 
glansverchroomd met Monolith Plus 
sanitaire module 
→
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FLEXIBELE OPLOSSING 
OOK VOOR 
HUURWONINGEN 
 GEBERIT AQUACLEAN DESIGNPLAAT

Wie zijn conventionele wc wil vervangen door een douche-wc 
zonder in te grijpen in de gebouwstructuur, hoeft niet te wanhopen. 
De Geberit AquaClean designplaat is hiervoor de juiste oplossing. 
Zonder boren behoren lelijke aansluitleidingen op de tegels tot 
het verleden. De wateraansluiting wordt verborgen achter de 
designplaat zonder in de gebouwstructuur in te grijpen.

VOOR 
Conventionele hang-wc

NA 
Frisse uitstraling dankzij Geberit AquaClean Mera 
hang-wc in combinatie met een designplaat

RIJK AAN VARIANTEN

↑ 
Verkrijgbaar als tweedelige set voor de 
Geberit AquaClean complete douche-
wc's Mera, Sela en Tuma (van links naar 
rechts).

↑ 
Verkrijgbaar als 
eendelige set voor de 
Geberit AquaClean 
wc-zittingen.

IDEAAL VOOR HUURDERS
Door de heldere, sobere 
vormgeving past de Geberit 
AquaClean Tuma in vrijwel elk 
badkamerconcept. De 
combinatie met de Geberit 
AquaClean designplaat biedt 
een ideale en flexibele 
oplossing voor huurwoningen, 
omdat deze bij een verhuizing 
eenvoudig kan worden 
verwijderd en in de nieuwe 
woning weer kan worden 
aangebracht.

EENVOUDIGE MONTAGE 
EN DEMONTAGE
De Geberit designplaat wordt 
op de houder van de 
bestaande bedieningsplaat 
bevestigd – zonder de tegels 
of de muur te beschadigen. 
Zo kunnen ook de designplaat 
en de Geberit AquaClean 
douche-wc eenvoudig 
worden verwijderd. Zo wordt 
de oorspronkelijke toestand 
bij een verhuizing snel en 
gemakkelijk hersteld.

VERKRIJGBAAR 
IN 2 KLEUREN EN 
VERSCHILLENDE 
MATERIALEN
Naast de waterdichte 
laminaatversie in alpien wit 
zijn de Geberit AquaClean 
designplaten ook verkrijgbaar 
in wit of zwart glas.

UW SANITAIR SPECIALIST GEEFT U GRAAG ADVIES.
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GEBERIT AQUACLEAN EN HET MILIEU

4 DUURZAME 
REDENEN VOOR 
EEN DOUCHE-WC
1. VERGELIJKING ECOLOGISCHE VOETAFDRUK
Reinigen met water is properder en zachter dan met toiletpapier. De complete douche-
wc's van Geberit presteren ook goed op het gebied van ecobalans en zijn vergelijkbaar 
met conventionele wc’s in combinatie met het verbruik van toiletpapier. Het extra 
waterverbruik voor de douchefunctie is verwaarloosbaar.

2. DE DOUCHE EN DROGING VERMINDEREN 
HET HOUTVERBRUIK
Wist u dat een huishouden gemiddeld 27,5 kilo 
toiletpapier per jaar verbruikt? Als u kiest voor een 
douche-wc, vermindert u het houtverbruik voor 
toiletpapier met 61 kilo per jaar. Dit komt overeen 
met een boomstam van 1,7 meter hoog en 30 
centimeter in diameter.

3. REINIGING MET WATER HELPT OM WATER 
TE BESPAREN
Reiniging met water verbruikt minder water dan 
reiniging met toiletpapier. Voor de productie van 
toiletpapier is 2.350 liter water per huishouden per 
jaar nodig. Ter vergelijking: de douchefunctie van de 
AquaClean Mera Comfort verbruikt slechts 1.500 
liter en bespaart zo 850 liter water per jaar. Dit komt 
overeen met bijna 6 baden van elk 150 liter.

4. BESPAAR TOILETPAPIER EN GOED VOOR 
UW PORTEMONNEE
Met een douche-wc van Geberit kunt u vertrouwen 
op hoge kwaliteit en lage werkingskosten. Alle 
AquaClean modellen zijn uitgerust met een 
energiespaarmodus en verbruiken in stand-by in 
deze modus maximaal 0,5 watt. Bovendien 
bespaart een huishouden ongeveer 212 rollen 
toiletpapier per jaar wat overeenkomt met 
ongeveer 60 euro.

GEBERIT AQUACLEAN DOUCHE-WC'S 
VERGELEKEN MET KLASSIEKE WC'S MET 
TOILETPAPIER EN BIDET
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De grafiek toont de milieueffecten volgens de IMPACT World+ methode.

Alle AquaClean douche-
wc's zijn uitgerust met een 
energiespaarmodus.

Basis: een gezin van vier pesonen, dagelijks één grote en 
vier kleine boodschappen per persoon, 4-lagig toiletpapier 
gemaakt van nieuwe vezels, 5 vellen voor kleine boodschap 
en 15 vellen voor grote boodschap.
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Prijscategorie 

WhirlSpray-douchetechnologie 

Keramische wc-pot zonder spoelrand 
met TurboFlush 

Rimfree® keramische wc-pot 

Afstandsbediening 

Bediening via de app van Geberit AquaClean 

Programmeerbare gebruikersprofielen 

Oriënteringslicht 

Regelbare douchestraalintensiteiten 

Individueel regelbare positie 
van de douchearm 

Instelbare 
douchewatertemperatuur 

Oscillerende douche 

Ladydouche 

Verwarming van de wc-zitting 

Drogen met warme lucht 

Geurextractie 

Automatisch openen en sluiten 
van het wc-deksel 

SoftClosing 

QuickRelease-functie 
(afneembare zitting) 

Gebruikersdetectie 

Ontkalkingsfunctie 

Energiespaarmodus 

Artikelnummer 

Breedte x hoogte x diepte (in cm) 

Staande modellen 

Combineerbaar met designplaat 

Combineerbaar met Geberit Monolith

MODELOVERZICHT

AQUACLEAN MERA

COMFORT

4 profielen 

5 niveaus 

glansverchroomd: 146.210.21.1 
alpien wit: 146.210.11.1 

39,5 x 35 x 59

CLASSIC

4 profielen 

5 niveaus 

glansverchroomd: 146.200.21.1 
alpien wit: 146.200.11.1 

39,5 x 35 x 59 

alpien wit, wit: 146.240.11.1* 
alpien wit, wit glas: 146.240.SI.1*

AQUACLEAN SELA

4 profielen 

5 niveaus 

glansverchroomd: 146.220.21.1 
alpien wit: 146.220.11.1 
wit mat: 146.220.JT.1 

37,5 x 33 x 56,5

AQUACLEAN TUMA

COMFORT

4 profielen 

5 niveaus 

(alleen via app) 

(alleen deksel) 

Zitting: 146.270.xx.1 
Complete wc: 146.290.xx.1 

Zitting: 36 x 10,6 x 52,3 
Complete wc: 36 x 39 x 55,3 

CLASSIC

1 profiel (alleen via app) 

5 niveaus 

(alleen via app) 

(alleen via app) 

(alleen deksel) 

Zitting: 146.070.11.1 
Complete wc: 146.090.11.1 

Zitting: 36 x 10,6 x 52,3 
Complete wc: 36 x 39 x 55,3 

146.310.xx.1 alpien wit: 146.320.11.1

Wandhangend Vloerstaand Complete wc Zitting Complete wc Vloerstaand

MODELKLEUREN

GEBERIT AQUACLEAN 
SELA EN MERA 
COMFORT EN CLASSIC

alpien wit 

glansverchroomd 

GEBERIT AQUACLEAN 
TUMA COMFORT

alpien wit 

glas, zwart 

glas, wit 

rvs, geborsteld 

AquaClean Tuma Classic alleen 
verkrijgbaar in alpien wit.

GEBERIT MONOLITH

glas, wit 

glas, zwart 

glas, lava 

glas, zandgrijs 

gres, betonlook 

gres, leisteenlook 

om te personaliseren

GEBERIT DESIGNPLAAT

alpien wit 

glas, wit 

glas, zwart

GELDT VOOR ALLE MODELLEN:
Nominale spanning/frequentie: 230V / 50-60 
Hz., vooraf ingestelde watertemperatuur van 
37 °C, energiespaarmodus < 0,5 W, speciaal 
glazuur KeraTect® 

De details van alle functies zijn te 
vinden op het internet  
www.geberit-aquaclean.be

* Afdekplaat spoelreservoir, laminaat wit (11) wit glas (SI)

wit mat (AquaClean Sela keramiek)
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Geberit nv
Ossegemstraat 24
1860 Meise

Tel. +32 2 252 01 11
aquaclean.be@geberit.com

www.geberit-aquaclean.be

9
8

5
.0

6
7

.0
0

.1
 ©

 b
y 

G
eb

er
it 

nv
 


