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FERAHLIK
HİSSİ
Su, günlük kişisel hijyenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Temizler, ferahlatır 

ve kendinizi yepyeni hissetmenizi sağlar. Bu nedenle gittikçe daha 

çok sayıda insan su ile temizlenmenin doğal ve eşsiz deneyimini 

keşfetmekte. Ferahlık ve temizlik hissi kişiye gün boyunca huzur ve 

mutluluk katmakla kalmaz, özgüvenini de yükseltir.

Geberit AquaClean size bu konforu tek tuşa dokunuşla yoğun 

ve derinlemesine yaşatır. Otomatik taharet sistemi içeren akıllı 

klozetlerimizin benzersiz ferahlık hissini keşfedin ve gün boyunca her 

yerde ve koşulda artan özgüveninizin keyfini sürün. 
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KENDİNİ TEMİZLEME
Akıllı klozetlerde taharet çubuğu
hijyenik açıdan iyi korunur. Taharet 
çubuğu püskürtmeye başlamadan
önce ve kullanım bittikten sonra temiz
su ile kendini temizler. Böylece her
zaman hijyen sağlanmış olur.

PÜSKÜRTME İŞLEMİNİN BAŞLAMASI
Püskürtme işlemi tek tuş dokunuşuyla 
başlar. Taharet çubuğu gizlendiği 
yuvasından yatay açıyla çıkar. Birkaç 
saniye sonra vücut sıcaklığındaki nazikçe 
püskürtülen suyla temizlendiğinizi 
hissedersiniz.

TAHARET ÇUBUĞUNUN PÜSKÜRTME 
YOĞUNLUĞU
Püskürtme yoğunluğu isteğe bağlı olarak 
ayarlanabilir. Doğal olarak püskürtme 
işlemi de isteğe bağlı sonlandırılabilir.

Ellerinizin temizliğini sadece kâğıt mendil kullanarak tamamlayabilir 

misiniz ya da duş almak yerine havluyla temizlenmek ister miydiniz? 

İstemezdeniz. Su olmadan temizlik olmaz. Nasıl ki günlük duş alma 

alışkanlık haline geldiyse, Geberit kişisel tuvalet hijyeni konusunda 

da kalıcı bir değişime öncülük etmek istiyor: AquaClean otomatik 

taharet sistemi içeren akıllı klozetlerle tek bir tuşa basarak tuvalet 

kullanımı sonrası duş almış gibi hissediyorsunuz. 

 

Kişisel konfora ve bakıma değer veren gittikçe daha çok sayıda 

insan AquaClean akıllı klozetin yumuşak ve doğal temizliğine 

hayran kalıyor. Tasarım ve teknolojinin mükemmel uyumu 

sayesinde de Geberit AquaClean akıllı klozetler geleneksel 

klozetlerden daha fazla alan gerektirmiyor. 

KONFORUNUZ 
İÇİN

NEDEN GEBERIT AQUACLEAN?
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TEK TUŞLA 
TEMİZLİK

OTOMATİK AÇILAN VE KAPANAN KLOZET KAPAĞI
Kullanıcıyı algılayan sensör sayesinde otomatik açılıp 
kapanan klozet kapağı.

FARKLI RENKLERDE YÖNLENDİRME IŞIĞI
Kullanıcıyı algılayan sensörler ve yedi ışık rengi 
ile beş aydınlık seviyesi içeren dolaylı LED 
aydınlatma geceleyin de fiziksel yönlendirme 
sağlar.

BİDE FONKSİYONU
(KADINLARA ÖZEL PÜSKÜRTME)
Hassas hijyenik bölgenin temizliği için
kadınlara özel bide işlevli ekstra konfor.

KOKU ALMA ÜNİTESİ
Aktif karbon filtreli entegre koku alma ünitesi 
istenmeyen kokuları yayılmadan yok eder. 
Akıllı klozete oturduğunuz anda otomatik 
olarak devreye girer.

NAZİK KURUTMA
Entegre sıcak hava kurutucusunun nazik 
kurutma işlevinden yararlanın.

KULLANICI ALGILAMA FONKSİYONU
Kullanıcıyı algılayan sensörler sayesinde
su ısıtma, klozet oturağını ısıtma veya ışıklı
yönlendirme gibi işlevler otomatik olarak 
devreye girer.

ÖZEL TASARIM UZAKTAN KUMANDA
Uzaktan kumanda aleti kolay anlaşılacak ve 
kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Tüm veriler 
tek elle kaydedilebilir ve tüm kişisel ayarlar 
tek tuşla çağrılabilir. 

KUSURSUZ TEMİZLİK
Püskürtme işleminin ileri geri hareketi 
benzersiz temizlik hissi sağlar. Taharet 
çubuğunun konumunu ve püskürtme 
suyunun yoğunluğunu isteğe göre 
ayarlanabilir. 

ERGONOMİK KLOZET KAPAĞI
Yüksek kaliteli Duroplast malzemeden 
üretilen ve ısıtma ünitesiyle donatılan
optimize ergonomik klozet oturağı.

KUSURSUZ TEMİZLİK
Akıllı klozetin ana öğesi olan püskürtme 
işlevi son 35 yıldır Geberit tarafından 
sürekli geliştirerek mükemmelleştirilmiştir.

www.geberit-aquaclean.com
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AquaClean akıllı klozetleri geliştiren Geberit, 

hijyen ve temizlik konularında asla ödün 

vermez. Neredeyse kendiliğinden temizlenen 

AquaClean akıllı klozetler, yüksek kalitedeki ürün 

malzemesiyle öne çıkar. Bütünleşik teknoloji 

sayesinde erişilmeyen alanlar olabildiğince 

azalır ve kirin oluşabileceği gizli bölgeleri önlenir. 

Özel yüzey kaplaması kir ve bakteri oluşumunun 

önüne geçer. Geberit’in özel olarak geliştirdiği 

kireç çözme programı ise akıllı klozetin suyla 

temas eden tüm bileşenlerinin işlevselliklerini 

su sertliğinden bağımsız olarak uzun süreli 

korumalarını sağlar. Bu ürün anlayışıyla da 

standart hale gelen hijyen ve temizlik de doğal 

olarak sorun olmaktan çıkar.

KOLAY
HİJYEN

TURBOFLUSH DEŞARJLI KANALSIZ 
KLOZET
TurboFlush deşarj teknolojisi dünyada benzeri 
bulunmayan deşarj özelliği sunar. Bu teknoloji 
geleneksel deşarjlara göre çok daha verimli,
sessiz ve de ekonomik çalışır. Bunun yanı sıra 
temizleme gereksinimi ve zararlı temizleme
ürünlerinin tüketimi de azalır.

OTOMATİK ÇIKARTILABİLEN OTURAK
VE KAPAK
Otomatik çıkarma fonksiyonu klozet oturağı ve 
kapağının tek bir işlemde çıkarılmasını sağlar.
Bu aynı zamanda birleşim yerlerinde birikinti
oluşumunu da önler. 

KİREÇ ÇÖZME
Özel geliştirilen kireç çözme programı suyla temas 
eden tüm bileşenleri kireçlenmeden korunur.
Kireç çözme işlemi gerektiği olduğunda uzaktan 
kumandada veya kontrol panelinde otomatik işaret 
belirir. 

KİRLENMEYEN YÜZEY
AquaClean akıllı klozetlerde taharet çubuğunun 
ve başlığının temizliği otomatik gerçekleşir. Her 
kullanımdan önce ve sonra temiz suyla iç ve dış 
yıkama yapılır.

KANALSIZ KLOZET
Açık ve kanalsız tasarım kusursuz hijyen sağlar. 
Optimize yönlendirilmiş su akışı sayesinde tüm iç 
yüzeyleri yıkanırken, gizli bölgelerden arındırılmış 
kanalsız tasarım da birikinti oluşumunu önler. 
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Geberit AquaClean akıllı klozetler sadece göze hitap etmezler, aynı 

zamanda sayısız akıllı konfor fonksiyonlarıyla da öne çıkarlar. Bu son 

derecede estetik tasarlanmış ürünlerin ardında ne denli yenilikçi ve 

devrimci bir teknoloji olduğunu ilk bakışta anlamak veya sezinlemek

zordur.

TASARIMCIYLA
TANIŞIN

TASARIMCI HAKKINDA
Christoph Behling 1990’lı yılların ortasında Stuttgart 

Güzel Sanatlar Akademisi’nde endüstriyel tasarım 
okuduktan sonra “çıraklık dönemini” Richard Sapper’in 

yanında geçirmiş ve ardından 2004 yılında Christoph 
Behling Design Studio’yu kurmuştur. Behling, baş 

tasarımcısı olduğu lüks saat markası TAG Heuer gibi 
sayısız uluslararası firma ile birlikte çalışmaktadır. 

Christoph Behling ile ilgili söyleşi için bkz.:
www.geberit-aquaclean.co.uk

YÜKSEK İÇME SUYU GÜVENLİĞİ
Geberit AquaClean akıllı klozetler içme suyunun korunması ile ilgili 
tüm Avrupa mevzuatına ve EN 1717 standartlarına uygundur. 
Entegre ve geri akışa karşı korunan su bağlantısı sayesinde Geberit 
bu standartları karşılar ve akıllı klozetlerin içme suyu şebekesini 
herhangi bir şekilde kirletmesini önler. Bu nedenle ek sıhhi tesisat 
elemanlarına gerek duyulmaz.

“AquaClean akıllı klozetler mükemmel işlevselliği, 
dayanıklılığı, üst düzey kaliteyi, yenilikçiliği ve ileri 

teknolojiyi temsil etmektedir.”

“AquaClean Mera teknolojik açıdan bir başyapıttır ve 
bana göre dünyadaki en iyi klozettir. Olabilecek en 
küçük hacmi tasarladık ve onu krom ile kaplayarak 
duvardan ayırdık. Aquaclean Mera’nın mekânın içinde 
“yüzmesini” ve hafif görünmesini istedim.”

“Beni en çok zorlayan konu, 
AquaClean akıllı klozetleri teknik 

kutular gibi göstermeden banyoyla 
bütünleşen uyumlu tasarımlara 

dönüştürmektir.”

Teknoloji ve tasarımın bu uyumlu birleşimi, Geberit ile endüstriyel tasarımcı 

Christoph Behling’ın yakın işbirliğinin meyvesidir. Küçülen teknoloji, 

AquaClean akıllı klozetler Mera ve Tuma’nın yalın ve zarif tasarımlarını 

mümkün kılmıştır. Tüm elektrik ve su bağlantıları akıllı klozetlerin içine 

gizlenmiştir. Bunun yanı sıra modüler ve kolay erişilebilir teknoloji, kolay 

montaj ve bakımı beraberinde getirmektedir.
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SUYLA
TEMİZLENİN



WHIRLSPRAY TAHARET TEKNOLOJİSİ
Patentli akıllı püskürtme teknolojisi 

doğrudan ve derin temizlik sağlar. Bunun 
nedeni dinamik havalandırma ile 

güçlendirilmiş titreşimli püskürtmedir. 
Fark yaratan avantajları: yoğun temizleme 

özelliği ve nazik püskürtme deneyimine 
rağmen azalan su tüketimi.

TURBOFLUSH DEŞARJ TEKNOLOJİSİ
Yenilikçi TurboFlush deşarj teknolojisi, Geberit 

tarafından geliştirilen asimetrik iç geometrili 
kanalsız seramik gövdeyle tam ve sessiz 

deşarj işlemi sağlar. Yanal su girişi ve 
yönlendirilmiş deşarj suyu akışı bunun için 

yeterlidir.

AquaClean Mera zamansız zarafeti temsil eder. Bu akıllı 

klozet özgün ancak bütünleyici tasarımıyla her banyo 

ortamına uyum sağlar. Yüksek kalitedeki ürün malzemeleri, 

yumuşak çizgiler ve akıcı geçişler AquaClean’i tanımlayan 

özelliklerdir. Tüm elektrik ve su bağlantıları seramik gövdeye 

entegre edilirken, asma klozetin sağlam bağlantıları özel 

tasarlanan kaplamanın altına gizlenmiştir.

OLAĞANÜSTÜ 
ZARİF

WHIRLSPARY TAHARET
TEKNOLOJİSİ

KOKU ALMA ÜNİTESİ

TURBOFLUSH TEKNOLOJİLİ
KANALSIZ KLOZET

QUICKRELEASE ÖZELLİĞİ İLE 
KOLAYCA ÇIKABİLEN KLOZET 
KAPAĞI

UZAKTAN KUMANDA KULLANICI ALGILAMA

KONUMU AYARLANABİLİR
TAHARET ÇUBUĞU

KİREÇ ÇÖZME FONKSİYONU

AYARLANABİLİR
PÜSKÜRTME SUYU SICAKLIĞI

ENERJİ TASARRUFU MODU

SALINIMLI PÜSKÜRTME

BİDE FONKSİYONU
(KADINLARA ÖZEL PÜSKÜRTME)

KURUTUCU

ISITMALI KLOZET KAPAĞI

OTOMATİK AÇILIP KAPANAN 
AKILLI KLOZET KAPAĞI

YÖNLENDİRME IŞIĞI

EK KONFOR İŞLEVLERİ 
GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT

GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT VE CLASSIC

GEBERIT AQUACLEAN MERA
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UZAKTAN KUMANDA / DUVAR KONTROL PANELİ
Akıllı klozetin kontrolü için Geberit uzaktan kumandaya ek olarak 
kablosuz, isteğe göre yerleştirilebilecek duvar kontrol paneli de 
sunar. Her iki kontrol aletinde de fonksiyonlar görünür şekilde yer 
alır ve tüm veriler kolayca kaydedilebilir. Zarif uzaktan kumanda 
aleti kolay anlaşılabilecek ve kullanılabilecek şekilde 
tasarlanmıştır. Duvar kontrol paneli beyaz ve siyah renklerde 
mevcuttur. 

GEBERIT AQUACLEAN UYGULAMASI – TÜM AKILLI 
TELEFONLARA UYGUN KURULUM

Geberit AquaClean uygulaması ile AquaClean Mera akıllı telefon 
üzerinden rahatlıkla kumanda edilebilir. Bu uygulama akıllı 

telefonunuzu uzaktan kumandaya dönüştürerek püskürtme suyu 
yoğunluğu, konumu ve sıcaklığı gibi kişisel verilerinizi kaydeder 

ve her yere beraberinizde götürmenizi sağlar. AquaClean Mera’yı 
ister evinizde, ister başkasının evinde ya da otelde kullanın – tüm 

kişisel ayarlarınız parmaklarınızın ucunda.

ÜCRETSİZ
İNDİRİLEBİLİR

1 KOKU ALMA ÜNİTESİ
 İstenmeyen kokular otomatik olarak devreye giren düşük  
 sesli koku alma ünitesi tarafından doğrudan seramik klozetin  
 içine hapsedilir ve seramik petek filtresi tarafından giderilir.

2   KURUTMA
 Püskürtme kolunun son konuma göre kurutma kolu kendini  
 otomatik olarak optimum kurutmaya göre ayarlar. 

3 ISITMALI KLOZET KAPAĞI
 Yüksek kaliteli Duroplast’tan üretilen optimize ergonomik  
 klozet kapağı, entegre ısıtma elemanıyla donatılmıştır.  
 Sensör sayesinde klozet kapağı kullanıcı algılandıktan
 sonra ısıtılır.

4  YÖNLENDİRME IŞIĞI
 Dolaylı bir ışık gözünüzü rahatsız etmeden geceleyin  
 yönlendirme sağlar. Kullanıcı algılama sensörü tarafından  
 çalıştırılan ışık, yedi renk tonu ve beş parlaklık seviyesi içerir.
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Geberit AquaClean Tuma her ev için ferahlık ve konfor sunar. Geberit 

AquaClean Tuma'nın Comfort ve Classic modelleri bulunmaktadır. 

 

AquaClean Tuma Classic modelin donanımı, akıllı püskürtme 

teknolojisi ve kanalsız seramik gövde gibi akıllı klozetin tüm ana 

işlevleri içerir. Konfor modeli ise suyla temizlenmeyi benzersiz bir 

deneyime dönüştüren ek konfor fonksiyonları sunar.

GEBERIT AQUACLEAN TUMA OTOMATİK KLOZET KAPAĞI
AquaClean Tuma; her klozete uygun olması, gizlenmiş elektrik ve su 
bağlantılarıyla komple klozet çözümü sunar. Buna alternatif olarak 
hem Comfort hem Classic modeller için komple klozet çözümünün 
içerdiği tüm fonksiyonlara sahip akıllı klozet kapağı da mevcuttur.

Akıllı klozet kapağı özellikle de kiralık dairelerdeki mevcut farklı 
klozetler üzerine büyük bir dönüşüm gerektirmeden kolay ve hızlı 
montaj imkânı sağlar. Bu nedenle akıllı klozet kapağı hem banyolarını 
geliştirmek hem de ferahlama konforu yaşamak isteyen tüm kiracılar 
için ideal ve çok yönlü bir seçenektir.

AquaClean Tuma, 
standart klozet için 
akıllı klozet kapağı.

AQUACLEAN TUMA COMFORT'IN EK KONFOR FONKİSYONLARI:

AQUACLEAN TUMA COMFORT VE CLASSIC MODELLERİNİN ÖZELLİKLERİ:

ŞAŞIRTAN
KONFOR 

GEBERIT AQUACLEAN TUMA

UZAKTAN KUMANDA KADINLARA ÖZEL BİDE İŞLEVİ

KLOZET OTURAĞI ISITMASI SICAK HAVAYLA KURUTMA

KOKU ALMA ÜNİTESİ KULLANICI ALGILAMA

WHIRLSPREY PÜSKÜRTME
TEKNOLOJİSİ

KANALSIZ KLOZET

KONUMU AYARLANABİLİR 
TAHARET ÇUBUĞU
(Classic modelde uygulama 
indirilerek)

AYARLANABİLİR PÜSKÜRTME 
SUYU SICAKLIĞI 
(Comfort ve Classic modelde 
uygulama indirilerek)

SALINIMLI PÜSKÜRTME KİREÇ ÇÖZME FONKSİYONU

YUMUŞAK AÇILAN VE 
KAPANAN KLOZET KAPAĞI

QUICKRELEASE ÖZELLİĞİ İLE 
KOLAYCA ÇIKABİLEN KLOZET 
KAPAĞI

ENERJİ TASARRUFU MODU

1  AQUACLEAN TUMA COMFORT İÇİN 
DÖRT FARKLI RENK SEÇENEĞİ:

beyaz

cam, beyaz

cam, siyah

paslanmaz çelik
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UZAKTAN KUMANDA / DUVAR KONTROL PANELİ
Geberit uzaktan kumandaya ek olarak Comfort modeli için 
kablosuz, isteğe göre yerleştirilebilecek duvar kontrol paneli de 
sunar. Her iki kumandada fonksiyonlar görünür şekilde yer alır ve 
tüm veriler kolaylıkla kaydedilir.

GEBRIT AQUACLEAN UYGULAMASI 
Geberit AquaClean uygulaması ile AquaClean Tuma akıllı telefon 
üzerinden rahatlıkla kumanda edilebilir. Bu uygulama akıllı 
telefonunuzu uzaktan kumandaya dönüştürerek püskürtme suyu 
yoğunluğu, konumu ve sıcaklığı gibi kişisel verilerinizi kaydeder 
ve her yere beraberinizde götürmenizi sağlar. Classic modelinde 
bu uygulama sayesinde ek püskürtme fonksiyonlarını kullanma 
keyfini yaşayabilirsiniz.

AKILLI PÜSKÜRTME TEKNOLOJİSİ
AquaClean Tuma, dinamik havalandırma ile güçlendirilmiş 
titreşimli püskürtmeden oluşan akıllı püskürtme teknolojisi 
sayesinde son derece yumuşak ve derin bir temizlenmeyle 
birlikte düşük su tüketimi de sağlar. Böylece gelişmiş temizlenme 
yoğunluğu ve ferahlatan püskürtmeden oluşan eşsiz bir deneyim 
garanti edilir.

ÜCRETSİZ 

İNDİRİLEBİLİR

KANALSIZ KLOZET
Kanalsız vitrifiye ile AquaClean Tuma, hijyen ve kolay bakım 
konusunda modern standartlar oluşturur. Akış yönlendirmesi 
içeren deşarj teknolojisi, düşük deşarjda bile tam ve dinamik 
yıkama sağlar.

PÜSKÜRTMELİ
TEMİZLİK
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AquaClean Sela, son derece kolay ve anlaşılabilir 

fonksiyonlarla donatılmış olan sade bir Geberit akıllı 

klozet modelidir. Sela’nın patentli akıllı püskürtme 

teknolojisi doğrudan, derin ve konforlu bir temizlik 

sağlar.  

Püskürtme yoğunluğu beş ayrı seviyede 

ayarlanabilir. Püskürtme işleminin akıllı teknolojisi ve 

tüm elektrik ile su bağlantıları gövdede gizlenmiştir.

↑
Her türlü banyo ortamına uyum sağlama 
amacıyla Geberit AquaClean Sela hem 
yere oturan hem de asma model olarak 
mevcuttur.

SADE VE AKILLI

WHIRLSPRAY TAHARET
TEKNOLOJİSİ

AYARLANABILIR PÜSKÜRTME 
BASINCI SEVIYESI

UZAKTAN KUMANDA

KONUMU AYARLANABİLİR 
PÜSKÜRTME KOLU

SALINIMLI PÜSKÜRTME

YUMUŞAK KAPANAN
KLOZET KAPAĞI

QUICKRELEASE ÖZELLİĞİ İLE 
KOLAYCA ÇIKABİLEN KLOZET 
KAPAĞI

KULLANICI ALGILAMA

ENERJİ TASARRUFU MODU

GEBERIT AQUACLEAN SELA
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KOLAY VE 
HIZLI MONTAJ
GEBERIT MONOLITH İLE BANYONUZU MODERNLEŞTİRİN

Takım klozet mevcut olması veya 

zaman, bütçe ya da yapısal sınırlamalar 

nedeniyle rezervuarın duvarın içine 

gömülememesi durumunda, Geberit 

Monolith sıhhi modül ek bir seçenek 

oluşturur. 

Olağanüstü ince gövdeli rezervuar ve 

tüm sıhhi teknoloji zarif cam yüzeyin 

ardına gizlenmiştir. Monolith, hem hızlı 

ve kolay montaj sağlayacak hem de 

mevcut su ve gider hatlarına rahatlıkla 

bağlanabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

En iyi senaryoda Monolith Plus için 

SONRAÖNCE

gerekli olan elektrik bağlantısı zaten 

tesisatçı tarafından klozetin yanındaki bir 

elektrik priziyle öngörülmüştür. 

Mevcut olmaması durumunda ise elektrik 

hatları geleneksel priz ve kablo kanalı 

şeklinde banyonun herhangi bir yerine 

döşenebilir. Geliştirilen taşıyıcı çerçeve 

sayesinde montaj genellikle bir günden 

daha az sürede tamamlanmaktadır. 

Geberit Monolith sadece yere oturan 

klozet olarak değil, aynı zamanda asma 

model olarak da tasarlanmıştır.
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OLAĞANÜSTÜ 
BASİT
HER YAPI DURUMUNA UYGUN ÇÖZÜMLER

Geberit AquaClean akıllı klozet açısından montaja uygun olmayan 

yapı koşullarından söz etmek zordur. Elektrik ve su bağlantılarının 

olması yeterlidir.

GEBERIT KLOZET MONTAJ ELEMANI
Yeni yapılarda veya renovasyonda, 
gömme rezervuar içeren Geberit klozet 
montaj elemanları güvenilir çözüm sunar. 
Su ve elektrik bağlantıları önceden 
planlanmış olduğundan, montaj kolaylıkla 
gerçekleşir.

Geberit komple klozet 
çözümleri için vitrifiyenin 
arkasına gizlenmiş 
elektrik bağlantısı

Geberit AquaClean akıllı 
klozet kapağı için su 
bağlantısı

Geberit AquaClean akıllı 
klozet kapağı için elektrik 
bağlantısı

Geberit AquaClean 
komple çözümler için 
gizlenmiş su bağlantısı

Geberit Duofix klozet montaj elemanı 
ile Geberit Sigma40 koku alma üni-
tesi, fotoselli Geberit Sigma80 veya 
Sigma10 kumanda kapağının montaj 
örneği.

30 cm19.5 cm

5 cm 5 cm
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YENİAQUACLEAN MERA 

                    COMFORT                                       CLASSIC

AQUACLEAN SELA AQUACLEAN TUMA

                    COMFORT*                                       CLASSIC*

AQUACLEAN 4000

WhirlSpary taharet teknolojisi ile beş farklı

TurboFlush teknolojili kanalsız klozet

Kanalsız klozet      

Uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda uygulama indirme

Programlanabilir kullanıcı profilleri 4 profil 4 profil 4 profil
1 profil

(sadece uygulama indirerek)

Yönlendirme ışığı

Ayarlanabilir püskürtme basıncı seviyesi 5 seviye 5 seviye 5 seviye 5 seviye 5 seviye 5 seviye

Konumu ayarlanabilir püskürtme kolu  
(sadece uygulama indirerek)

Ayarlanabilir su sıcaklığı AÇIK – KAPALI  
(sadece uygulama indirerek)

 
(sadece uygulama indirerek)

AÇIK – KAPALI

Salınımlı püskürtme

Bide fonksiyonu (kadınlara özel püskürtme)

Isıtmalı klozet kapağı

Sıcak havayla kurutma

Koku alma ünitesi

Otomatik açılıp kapanan
klozet kapağı mekanizması

Yumuşak kapanma

QuickRelease özelliği ile
kolayca çıkabilen klozet kapağı

 
(sadece kapak)

 
(sadece kapak)

Kullanıcı algılama
 
*

 
*

Kireç çözme fonksiyonu

Enerji tasarrufu modu

Ürün numarası
parlak krom: 146.214.21.1 

beyaz: 146.214.11.1
parlak krom: 146.214.21.1 

beyaz: 146.214.11.1
ayaklı model: 146.170.11.1 

duvara asılı model: 146.145.11.1

Otomatik klozet kapaklı çözüm: 
146.274.xx.1 

Komple klozet çözümü: 
146.294.xx.1

Otomatik klozet kapaklı çözüm: 
146.274.xx.1 

Komple klozet çözümü: 
146.294.xx.1

Otomatik klozet kapaklı çözüm: 
146.130.11.1 

Genişlik x yükseklik x derinlik (cm) 39.5 x 35.0 x 59.0 39.5 x 35.0 x 59.0
ayaklı model: 38.5 x 51.0 x 58.5 

duvara asılı model:
38.5 x 38.0 x 57.8 

Otomatik klozet kapaklı çözüm: 
36.0 x 10.6 x 52.3 

Komple klozet çözümü: 
36.0 x 39.0 x 55.3

Otomatik klozet kapaklı çözüm: 
36.0 x 10.6 x 52.3 

Komple klozet çözümü: 
36.0 x 39.0 x 55.3 

Otomatik klozet kapaklı çözüm: 
40.0 x 15.5 x 50.5 

Geberit Monolith ile uyumludur

MODELLERİN TEKNİK VERİLERİ

*Kullanıcı algılama sadece su ısıtma için geçerlidir.

AŞAĞIDAKİLER 
VERİLER TÜM 
MODELLER İÇİN 
GEÇERLİDİR:
Nominal voltaj / frekans:
230 V / 50-60 Hz.,
ön ayar su sıcaklığı 37 ° C,
ekonomi modu <0.5 W

Tüm fonksiyonların 
detaylı listesi için bkz.:
www.geberit.com.tr/urunler/
banyo/geberit-aquaclean/

Otomatik klozet kapaklı çözüm

Komple çözüm AQUACLEAN MERA
COMFORT VE CLASSIC

   beyaz

   parlak krom kaplama

AQUACLEAN TUMA
COMFORT

   beyaz

   beyaz cam

   siyah cam

   paslanmaz çelik

GEBERIT MONOLITH

   beyaz cam

   siyah cam

   toprak rengi cam

   bej cam

MODEL RENKLERİ:
Otomatik klozet kapaklı çözüm

yere oturan klozet

asma klozet

parlak krom

beyaz
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