
TOALETA, KTORÁ VÁS 
OČISTÍ VODOU.

GEBERIT AQUACLEAN  
PRE ODBORNÍKOV V OBLASTI SANITÁRNEJ TECHNIKY



POCIT  
SVIEŽOSTI
Voda čistí, osviežuje a prináša nový pocit pohody. V mnohých  

regiónoch sveta je očista vodou po použití toalety už dávno samo

zrejmosťou. Aj v našich končinách sa čoraz viac ľudí nadchýna pre  

jemnú a prirodzenú WC hygienu pomocou vody. Sprchovacie WC  

Geberit AquaClean ponúkajú tento pocit čistoty po jednoduchom  

stlačení tlačidla. Využite aj vy tento trend k vyššej miere sviežosti  

a odprezentujte svojim zákazníkom pocit Geberit AquaClean.  

Pretože nič nie je presvedčivejšie ako to, keď si môže človek niečo  

vyskúšať na vlastnej koži.

Inovatívna technológia sprchovania 
WhirlSpray umožňuje mimoriadne  
dôkladné a príjemné čistenie. Táto  
technológia je zabudovaná v modeloch 
AquaClean Mera, Tuma a teraz aj Sela.
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ČISTÁ ZÁLEŽITOSŤ
Moderné sprchovacie WC sa na prvý pohľad 
ničím nelíšia od klasických WC. Rameno 
sprchy sa nachádza v dobre ukrytej polohe. 
Sprchovacia dýza sa pred a po každom  
použití automaticky opláchne čistou vodou  
a zostane tak vždy čistá.

SPUSTENIE SPRCHOVANIA
Sprchovanie sa spúšťa stlačením tlačidla.  
Rameno sprchy sa zo svojej polohy vysunie 
šikmo smerom dopredu. O niekoľko sekúnd 
už môžete pocítiť príjemný prúd vody s teles-
nou teplotou.

REGULÁCIA SPRCHOVACIEHO PRÚDU
Intenzitu prúdu vody možno regulovať podľa 
osobných preferencií. Sprchovanie možno 
samozrejme kedykoľ vek vypnúť. 

Umývanie rúk papierom a vlhčenými utierkami alebo  

výmena sprchy za suché čistenie – na takéto nápady  

prichádzajú Stredoeurópania tak maximálne na nejakom 

trekkingovom výlete v púšti. Každodenná sprcha je jed

noducho samozrejmosť. A ruku na srdce, môže sa človek 

po návšteve toalety a očistení pomocou papiera cítiť  

naozaj čisto?  

 

Čistenie citlivej intímnej oblasti pomocou vody nie je 

žiadnou novinkou. V mnohých krajinách možno vedľa  

WC nájsť bidet alebo sprchu. So sprchovacími WC od 

spoločnosti Geberit, ktoré predstavujú inteligentné  

spojenie WC a bidetu, môžete zostať pohodlne sedieť  

a po stlačení tlačidla zažiť pocit sviežosti a čistoty po 

každej návšteve toalety. Vďaka dokonalej súhre dizajnu  

a techniky nepotrebujú sprchovacie WC Geberit  

AquaClean viac miesta ako štandardné toalety. 

 

Pre vás ako firmu zaoberajúcu sa sanitárnou technikou 

ponúka tento trend smerujúci k čisteniu pomocou vody 

nové atraktívne možnosti: 

 

→  Dosiahnite vyšší obrat v porovnaní  

s bežnými WC

→  Rozšírte svoju odbornosť v oblasti moderných 

kúpeľňových riešení

→  Vyprofilujte sa ako inovatívny  

a kompetentný inštalatér

→  Profitujte z toho, že vás vaši spokojní zákazníci  

odporučia ďalej

→  Prehĺbte vaše dôverné vzťahy so zákazníkmi 

vďaka ďalším obchodom

PREČO SPRCHOVACIE WC GEBERIT AQUACLEAN?  

PRETOŽE NAOZAJ ČISTÍ 
LEN VODA
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REVOLUČNÁ  
TECHNOLÓGIA
TECHNOLÓGIA SPRCHOVANIA WHIRLSPRAY

Ako európsky líder v oblasti sanitárnej technológie  
prináša spoločnosť Geberit na trh každý rok prepra-
cované kvalitné výrobky. Aby sme to mohli dosiah-
nuť, tak neustále pracujeme na vývoji noviniek  
a optimalizácii existujúcich systémov. Spoločnosť 
Geberit sa vo svojom sídle v meste Rapperswil-Jona 
už desaťročia intenzívne venuje vlastnému výskumu  
a vývoju a disponuje najmodernejšími laboratórnymi 
a testovacími zariadeniami. 
 
Jedným z výsledkov tohto výskumu je vyvinutie  
revolučnej technológie sprchovania WhirlSpray.  
Táto technológia je dokonalým príkladom toho,  
ako sa špecialisti v spoločnosti Geberit z rôznych  
odborných oblastí v rámci úzkej spolupráce  
zaoberajú tým, ako výrobok z hľadiska životnosti, 
ekológie a komplexnosti urobiť ešte „lepším“.

Základná otázka pri vývoji technológie sprchovania 
WhirlSpray znela: Ako musí byť sprchovací prúd pri-
spôsobený na to, aby bola očistená rovnaká plocha 
pri rovnakom komforte ako v prípade predchádzajú-
ceho modelu AquaClean 8000plus a aby sa súčasne 
predĺžila doba sprchovania pri nižšej spotrebe vody? 
 
Riešenie: moderná dýza s vnútorným guľovitým  
dutým priestorom, vyvinutá v rámci úzkej tímovej 
spolupráce medzi špecialistami z oblasti vývoja  
produktov a techniky prúdenia. Táto dýza je založená 
na prototypoch, ktoré testovali správanie sa pri prú-
dení a pocit zo sprchovania na základe počítačových 
simulácií a reálnych modelov dýz, až kým nebol  
dosiahnutý optimálny výsledok. V laboratóriu pre  
sanitárnu techniku sa pomocou „horčicového testu“ 
overovalo, či sa sprchovací prúd v skutočnosti  
správa tak, ako to bolo predtým vypočítané v rámci 
simulácie.  
 
Výsledok: Patentovaná technológia sprchovania 
WhirlSpray, pri ktorej sa pulzujúci sprchovací prúd 
zjemnený dynamickým primiešavaním vzduchu  
stará o mimoriadne dôkladné, osviežujúce a šetrné 
čistenie s nízkou spotrebou vody.

Počítačom riadená  
simulácia: Technológia 
sprchovania WhirlSpray  
v zariadení AquaClean 
Mera funguje jednoducho 
geniálne.

POROVNANIE HORČICOVÉHO TESTU:
Očistená plocha v prípade AquaClean Mera (vľavo) 
vykazuje v porovnaní s AquaClean 8000plus želaný 
polomer a požadovaný stupeň čistoty – a to pri  
výrazne nižšej spotrebe vody.
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SENZOR PRIBLÍŽENIA

Funkcie ako orientačné svetlo,  
automatické otváranie a zatváranie 
krytu WC, ohrievanie sedadla  
a predbežné ohrievanie zásobníka 
teplej vody sú ovládané senzorom 
priblíženia.

FUNKCIA SUŠENIA

Po ukončení sprchovania sa vysunie 
rameno fénu. Pre ideálne sušenie  
sa riadi polohou ramena sprchy,  
ktorú si zvolil používateľ. Uložiť mož-
no päť nastavení teploty. Inteligentná 
funkcia zohľadňuje proces sušenia 
pokožky a postupne znižuje teplotu 
prúdu vzduchu.

HYBRIDNÝ 
SYSTÉM S TEPLOU VODOU

Kombinácia prietokového  
ohrievača a zásobníka teplej 

vody umožňuje to, že teplá  
voda je k dispozícii rýchlo  

a v dostatočnom množstve.

ODVÁPŇOVACÍ SYSTÉM

Diaľkové ovládanie informuje o tom, 
kedy je nutné vykonať odvápnenie.  

Dopĺňanie odvápňovacieho prostriedku 
sa vykonáva prostredníctvom ľahko  

prístupného nalievacieho otvoru.  
Odstraňovanie vodného kameňa sa  

vykonáva na všetkých komponentoch 
vedúcich vodu.

INTEGROVANÉ SYSTÉMOVÉ  
ODDELENIE

Pripojenie k sieti s pitnou vodou  
vďaka integrovanému systémovému 
oddeleniu v plnej miere zodpovedá 
predpisom o pitnej vode podľa SVGW 
W3/E1 (EN 1717) a EN 13077.

RAMENO SPRCHY

Pre nastavenie polohy, teploty vody 
a intenzity sprchovacieho prúdu je  
k dispozícii päť stupňov. V diaľkovom 
ovládaní možno uložiť individuálne 
používateľské profily. Patentovaná 
technológia sprchovania WhirlSpray 
s dvomi dýzami sa stará o dôkladné 
čistenie pri nízkej spotrebe vody.  
Samostatná dámska sprcha je integ-
rovaná v ramene sprchy a pri jej  
nepoužívaní je chránená.

AUTOMATICKÉ OTVÁRANIE 
A ZATVÁRANIE KRYTU WC

Táto funkcia je ovládaná  
senzorom priblíženia. Čo 
môže byť komfortnejšie  
a hygienickejšie?

ODSÁVANIE ZÁPACHU

Odsávanie zápachu sa spúšťa  
automaticky. Nepríjemné  

pachy sú odsávané priamo  
z keramickej misy a neutralizo-

vané pomocou keramického 
voštinového filtra.

GEBERIT 
AQUACLEAN 
MERA COMFORT

NOSNÝ RÁM

Vysoko kvalitná keramická misa so 
špeciálnou povrchovou úpravou je pev-
ne prilepená k modrému oceľovému 
nosnému rámu s povrchom upraveným 
práškovou farbou. Zvukovo-izolačná 
rohož sa umiestňuje na rám už vo  
výrobe a pri inštalácii tak nie je nutné  
ju špeciálne vyrobiť.

POHĽAD  
DOVNÚTRA
Fascinácia špičkovou technikou. Je známe, že každý druhý  
motorista sa chce pred kúpou nového auta pozrieť pod kapotu. 
A to aj vtedy, keď  mu výrazy ako vstrekovanie benzínu a vačkové 
hriadele nič nehovoria. 
 
A rovnako aj ľudia, ktorí používajú sanitárny výrobok od spoloč-
nosti Geberit, len sotva tušia, koľko technologických vedomostí 
bolo súčasťou vývoja. Toto know-how tvorí základ všetkých  
inovácií v spoločnosti Geberit. V sprchovacom WC Geberit  
AquaClean Mera sa takisto skrýva množstvo špičkovej techniky. 
Najvyšší čas pozrieť sa do vnútra tvarovo pekného sprchovacie-
ho WC a získať jasný prehľad o veľkej časti inovácií. 
 
Sprchovacie WC AquaClean sa vyrábajú na vysoko efektívnych 
montážnych linkách vo švajčiarskom materskom závode  
v meste Rapperswil-Jona. Spoločnosť Geberit tu od roku 2011 
vyrába sprchovacie WC v rôznych variantoch a konfiguráciách. 
Pre kompletné zmontovanie zariadenia AquaClean je potrebných 
22 jednotlivých pracovných krokov, ktoré si z dôvodu náročnej 
montáže malých dielov vyžadujú veľa jemnocitu. V tomto závode 
pracuje v 2-zmennej prevádzke približne 80 zamestnancov na 
oddelení montáže a logistiky. Pre finálnu montáž sprchovacích 
WC AquaClean používa spoločnosť koncept výroby, ktorý umož-
ňuje vysokú flexibilitu z hľadiska trhového dopytu a súčasne  
zahŕňa komplexné zaistenie kvality. 
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TURBOFLUSH:  
SPLACHOVANIE TICHÉ 
AKO ŠEPOT
Dobrá funkčnosť splachovania má z hygienických a technicko- 
čistiacich dôvodov ústredný význam. Preto sa všetky keramické 
misy v sanitárnom laboratóriu vo výrobnom závode v meste 
Rapperswil-Jona umiestňujú na skúšobné zariadenia, kde sa 
podrobujú dôkladným testom špeciálne vyvinutým spoločnos-
ťou Geberit. Tak môže spoločnosť Geberit dodávať keramické 
misy s najlepším výkonom. 
 
Pre kontroly funkcií vlastných keramických mís nastavila  
spoločnosť latku výrazne vyššie, než ako to predpisujú európske 
normové testy podľa EN 997.  
 
Každá keramická misa je pri každej sérii testov kontrolovaná  
päťkrát. Pre presnú analýzu procesu splachovania v keramickej 
mise sa celý proces splachovania zaznamenáva pomocou  
vysokorýchlostnej kamery. Takto získané poznatky sa predisku-
tujú s vývojovými inžiniermi a špecialistami z oblasti techniky  
prúdenia a následne sa podľa potreby vykoná ďalšia optimalizácia 
prototypov.

K testom, pomocou ktorých sa komplexne overuje splachovací  
výkon keramických mís, patrí okrem iného aj „tampónový test 
povrchového čistenia“, pri ktorom pipetovací automat umiestni 
do keramickej misy viac ako 100 horčicových tampónov, pričom 
čo najviac z nich má byť odstránených už po prvom spláchnutí. 
Ďalším dobrým príkladom je nižšie popísaný „test s papierovými 
guľami“. Pre tieto rozsiahle série testov sú pri každej keramickej 
mise potrebné až dva dni.

Desať sekúnd po vhodení papierovej  
gule s priemerom 60 mm do keramickej 
misy sa aktivuje splachovanie. Skúška  
sa považuje za úspešne zvládnutú vtedy,  
keď dôjde k spláchnutiu gule už pri prvom 
spláchnutí.

Diferencované výsledky testov ukazujú, 
že keramické misy AquaClean nastavujú 
štandard a sú najlepším predpokladom 
pre presvedčivú hygienu.

PSSSSST ...!
Inovatívna technológia splachovania TurboFlush 
s asymetrickou vnútornou geometriou vyvinutou 
spoločnosťou Geberit, jedným jediným bočným 
prívodom vody a cieleným vedením prúdenia 
umožňuje optimálne splachovanie. Efektívne, 
úsporne – a najmä potichu.

Papierová guľa
ø cca 60 mm
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→ 
Sprchovacie WC sedadlo 

AquaClean 4000

Sprchovacie WC  
sedadlo AquaClean 
Tuma s bežnou   
keramickou misou
↓

GEBERIT AQUACLEAN TUMA

GEBERIT AQUACLEAN 4000

• užívateľsky nenáročné 
• bezpečné 
• jednoduché

JEDNODUCHÁ A RÝCHLA 
PREMENA TOALETY
SPRCHOVACIE WC SEDADLÁ GEBERIT AQUACLEAN

Sprchovacie WC sedadlá AquaClean možno skombinovať s väčšinou oválnych  

keramických mís. Jednoducho nahrádzajú existujúce WC sedadlo a kryt WC.  

Pre inštaláciu prípojky vody a sieťového pripojenia ponúka spoločnosť Geberit 

vhodné príslušenstvo. Vďaka jednoduchej montáži a demontáži bez väčších  

zásahov do kúpeľňovej inštalácie sú modely WC sedadiel ideálnym riešením  

pre nájomné byty. Pri sťahovaní si ich možno jednoducho vziať so sebou.

Sprchovacie WC sedadlá Geberit AquaClean sú vhodné 
pre väčšinu štandardných oválnych keramických mís. 
Použitím novej pomôcky môžete rýchlo a jednoducho 
zistiť, ktoré sprchovacie WC sedadlo AquaClean je  
vhodné pre príslušnú keramickú misu.

KALKULAČKA GEBERIT AQUACLEAN  
NA KERAMICKÉ WC MISY

•  Vyhľadanie vhodných keramických mís

•  Stiahnutie a vytlačenie resp. odoslanie 
montážnej šablóny

•  Zadanie rozmerov keramickej misy  
a okamžité overenie

www.geberit-aquaclean.sk/kalkulacka

• flexibilné 
• komfortné 
• spoľahlivé
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230 V
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Upozornenie: Dodatočná inštalácia ovládacieho tlačidla Sigma40 s odsávaním  
zápachu je možná len pomocou inštalačného prvku pre WC Geberit DuoFresh.

ZABUDOVANÁ  
PRÍPOJKA BUDÚCNOSTI 

Moderné WC so sieťovým pripojením ponú-
kajú viac možností. Príprava pre elektrickú 
prípojku na WC ponúka svojim zákazníkom 
všetky možnosti pre inštaláciu a dodatočnú 
montáž komfortných prvkov výbavy, akými 
sú sprchovacie WC alebo elektronické  
ovládacie tlačidlá. 

Inštalačné prvky Geberit pre WC – Duofix  
a Kombifix sú preto vybavené pomôckami 
pre nastavenie polohy chráničky pre elek-
trické vedenia.

Naplánovanie sieťového pripojenia na WC 
sa odporúča aj v prípadoch, kedy ho váš 
zákazník ešte v danom momente nechce 
využívať. Týmto spôsobom mu do budúcna 
ponecháte všetky možnosti otvorené.  
Dodatočná inštalácia sieťového pripojenia 
je totiž výrazne nákladnejšia. 

PRÍKLAD INŠTALÁCIE S ELEKTROKRABICOU GEBERIT  
PRE ELEKTRONICKÉ OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

INŠTALAČNÝ PRVOK GEBERIT PRE WC S ELEKTRICKOU  
PRÍPOJKOU

Chránička pre  
elektrické vedenia

Umiestnenie prípojky vody 
pre modely WC sedadiel  

Geberit AquaClean

Umiestnenie prípojky vody, 
skryté, pre kompletné  

zariadenia Geberit AquaClean

DNEŠNÝ ŠTANDARD 
Elektrická prípojka 
skrytá za keramickou 
misou, pre Geberit 
AquaClean

Zásuvka pre modely 
WC sedadiel

INTERFACE MODUL GEBERIT AQUACLEAN 
MERA
Interface modul (č. výr. 147.039.00.1) možno použiť 
pre kombináciu so zariadením Geberit AquaClean 
Mera a elektronickým ovládacím tlačidlom Geberit. 
Modul sa umiestni pod kryt zariadenia Mera a kábel 
napájania sa cez chráničku prevedie k ovládaciemu 
tlačidlu.

BEZDOTYKOVÉ OVLÁDACIE TLAČIDLÁ
Bezdotykové ovládacie tlačidlá Geberit Sigma10 a Sigma80 možno  
prostredníctvom chráničky, ktorá je vopred nainštalovaná v inštalačnom 
prvku, rýchlo a jednoducho spojiť s elektrickou sieťou.

19,5 cm

5 cm 5 cm

30 cm

Sieťové pripojenie 
(elektrokrabica) skryté 
v tele keramickej misy

Sieťové pripojenie preveď-
te cez chráničku Geberit 

AquaClean a v elektro-
krabici vykonajte zapojenie 

sieťového zdroja (č. výr. 
242.837.00.1).
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Inštalačné prvky pre WC s vopred nainštalovanou prídavnou 
rúrou pre odsávanie zápachu ponúkajú vašim zákazníkom mož-
nosť kedykoľ vek využiť cirkulačné odsávanie zápachu DuoFresh. 
Toto odsávanie zápachu možno vďaka sieťovému pripojeniu  
a chráničke pre cirkuláciu vzduchu kedykoľ vek dodatočne  
nainštalovať. Vzduch je prostredníctvom odbočky na splacho-
vacej rúrke odsávaný priamo v keramickej mise, vďaka čomu  
sa nepríjemný zápach nemôže rozšíriť po kúpeľni. Motor a filter 
sú neviditeľne ukryté za ovládacím tlačidlom Geberit Sigma40.

AKO PO NEPRÍJEMNOM 
ZÁPACHU NEZOSTANE  
V KÚPEĽNI ANI STOPY

GEBERIT DUOFRESH

Elektrická prípojka skrytá  
za keramickou misou

Prípojka vody skrytá  
za keramickou misou

1  Pohľad do vnútra sanitárneho modulu Monolith 
Plus: Keramický voštinový filter sa nachádza  
na ľavej strane a možno ho vymeniť jedným  
pohybom.

2  Ideálny spôsob, ako predchádzať nepríjemnému  
zápachu v kúpeľni, je inštalácia sprchovacieho 
WC Geberit AquaClean. Spoločnosť Geberit  
ponúka tak sprchovacie WC sedadlá, ako aj 
kompletné zariadenia, ktoré sú okrem pohodlnej 
a hygienickej funkcie sprchovania vybavené  
aj odsávaním zápachu.

3  Ovládanie elegantného sanitárneho modulu  
Monolith Plus sa vykonáva pomocou piezoelek-
trických tlačidiel.

1  Geberit DuoFresh odsáva zápach priamo v keramickej mise, 
neutralizuje ho pomocou filtra s aktívnym uhlím integrovaného  
v ovládacom tlačidle a vyfukuje ho bočnými otvormi. Geberit 
DuoFresh je mimoriadne vhodné skombinovať so zariadením 
Geberit AquaClean Sela.

2  Spínač pre odsávanie zápachu DuoFresh je ukrytý za hornou 
hranou tlačidla.

KONIEC PREPLNENÝM PRIESTOROM
Spoločnosť Geberit ponúka rôzne riešenia pre viac 
pohody v kúpeľni. Tak možno napríklad staré WC  
s nadomietkovou splachovacou nádržkou nahradiť 
novou keramickou misou a sanitárnym modulom  
Monolith Plus. Tento štíhly modul s prednou časťou  
z bezpečnostného skla obsahuje splachovaciu nádrž-
ku a ponúka okrem výkonného odsávania zápachu 
ďalšie extra funkcie, medzi ktoré patrí napríklad  
orientačné svetlo ovládané snímačom.
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ŠIKOVNÉ RIEŠENIE  
PRE MODERNÚ KÚPEĽŇU
MODERNIZÁCIA KÚPEĽNE POMOCOU GEBERIT MONOLITH

V prípade existujúcej nadomietkovej splachovacej 
nádržky alebo ak čas, rozpočet alebo stavebná 
konštrukcia neumožňujú inštaláciu nádržky do steny, 
ponúka sanitárny modul Geberit Monolith ďalšiu  
alternatívu. Pod elegantným povrchom zo skla sa 
skrýva extra štíhla nádržka a potrebná sanitárna 
technológia. Monolith je navrhnutý tak, aby ho bolo 
možné rýchlo a jednoducho namontovať a pripojiť  

k existujúcemu vodovodnému a kanalizačnému  
potrubiu. V ideálnom prípade je k dispozícii elektrická 
zásuvka vedľa toalety, ktorá je potrebná pre pripo-
jenie Monolith Plus na sieť. V opačnom prípade 
možno pomocou káblovej lišty využiť štandardnú  
elektrickú zásuvku v kúpeľni. Inštaláciu možno vďaka 
prepracovanému nosnému rámu zvládnuť spravidla 
za menej ako jeden deň. 

1  Odmontuje sa stará keramická misa stojaca na  
podlahe.

2  Následne sa sanitárny modul Geberit Monolith  
upevní na stene. 

3  Sieťové pripojenie pre sprchovacie WC možno  
jednoducho nainštalovať externe.

4  Keramická misa Geberit AquaClean Sela sa presne 
namontuje na sanitárny modul Monolith.

 5  Prípojky pre napájanie elektrickým prúdom a vodou 
sa neviditeľne integrujú do keramickej misy. 

Predtým Potom

DIŠTANČNÝ RÁM GEBERIT MONOLITH
Pomocou nového dištančného rámu Geberit  
Monolith (č. výr. 131.011.00.1) možno prípojku 
vody všetkých sanitárnych modulov Geberit  
Monolith pre WC zariadenia v prípade umiestne-
nia prípojky vody „vzadu v strede“ vytvoriť bez  
nutnosti vykonania búracích prác.

Dištančný rám s hĺbkou 2,5 cm sa namontuje za  
Monolith tak, aby bol k dispozícii dostatok priestoru 
pre prípojku vody.

Výrobok z hliníkového profilu možno na mieste  
inštalácie individuálne prispôsobiť a upraviť, vďaka 
čomu ho možno použiť pre všetky vyhotovenia  
Monolith (Monolith H101, H114 a Monolith Plus).

Náročné búracie práce  
pre vytvorenie správnej  

prípojky vody sú minulosťou.

STRUČNÝ PREHĽAD VÝHOD:

→ Rýchla a jednoduchá inštalácia

→ Bez nutnosti konštrukčných prispôsobení

→  Optimálne využitie priestoru a konštrukčné 

usporiadanie

→ Pohodlné a jednoduché čistenie

→ Moderný a jednoduchý dizajn

Jednoduché vytvo-
renie prípojky vody 
bez búracích prác.
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FLEXIBILNÉ  
RIEŠENIE  
AJ PRE NÁ-
JOMNÍKOV
DIZAJNOVÝ PANEL  
GEBERIT AQUACLEAN

PREDTÝM:
Bežné závesné WC  
v kúpeľni v prenaja-
tom byte

→  Rýchla a jednoduchá montáž

→  Demontáž bez zanechania stôp

→  Žiadne narušenie obkladačiek a steny

→  Ukrytie vedenej prípojky vody za  

krycou doskou

→  Bezproblémové umožnenie inštalácie  

kompletného sprchovacieho WC  

zariadenia Geberit AquaClean aj  

v nájomných bytoch

→  Vytvorenie moderného a sviežeho  

vzhľadu kúpeľne v prenajatom byte

→  Dizajnový panel a sprchovacie WC  

Geberit AquaClean možno pri presťaho

vaní sa odmontovať bez zanechania  

stôp a vziať si ich so sebou

STRUČNÝ PREHĽAD VÝHOD:

POTOM:
Svieži vzhľad vďaka závesnej 

verzii Geberit AquaClean 
Sela s dizajnovým panelom

Je kúpeľňa vášho zákazníka vybavená bežným 

závesným WC, ale zákazník sa nechce zriecť 

každodennej očisty vodou a pocitu sviežosti  

a čistoty? Dizajnový panel Geberit AquaClean  

je jednoduchým a rýchlym riešením pre nahra

denie existujúceho závesného WC kompletným 

sprchovacím WC zariadením alebo pre jeho do

datočné vybavenie sprchovacím WC sedadlom. 

Vizuálne rušivé pripájacie vedenia na obkladač

kách sú minulosťou, pretože prípojka vody  

je zakrytá dizajnovým panelom bez narušenia 

stavebnej konštrukcie.

DÔLEŽITÉ
Ak sa zariadenie Geberit AquaClean  
demontuje napr. pre účely presťahovania 
sa, tak je nutné vyprázdniť zásobník  
teplej vody.
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JEDNODUCHÁ MONTÁŽ A DEMONTÁŽ BEZ  
ZANECHANIA STÔP 
Dizajnový panel Geberit sa upevňuje na držiaku existujúceho 
ovládacieho tlačidla – bez narušenia obkladačiek alebo steny.  
To umožňuje aj odstránenie dizajnového panelu a sprchovacieho 
WC Geberit AquaClean bez zanechania akýchkoľ vek zvyškov. 
Vďaka tomu je v prípade presťahovania sa možná rýchla  
a jednoduchá obnova pôvodného stavu.

VIDITEĽNÁ PRÍPOJKA VODY V KOMBINÁCII S INŠTALAČNÝMI  
PRVKAMI PRE WC, KTORÉ BOLI VYROBENÉ PRED MARCOM 2013
Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit, ktoré boli vyrobené  
pred marcom 2013, ponúka spoločnosť Geberit pre každý model vhodnú 
pripájaciu súpravu, ktorá v prípade modelov AquaClean Mera a Sela zahŕňa 
aj nenápadné pripájacie koleno.

RIEŠENIA PRE VŠETKY STAVEBNÉ SITUÁCIE
Aktuálne kompletné sprchovacie WC zariadenia Geberit  
AquaClean sú výrazne štíhlejšie. Pre umožnenie vytvorenia  
skrytej prípojky vody disponujú všetky inštalačné prvky pre  
WC Geberit skrytou prípojkou vody 5 cm.

IDEÁLNE PRE NÁJOMNÍKOV:

Geberit AquaClean Sela sa vďaka svoj-
mu jasnému a jednoduchému tvaru hodí 
do takmer každého konceptu kúpeľne. 
Kombinácia s dizajnovým panelom  
Geberit AquaClean ponúka ideálne  
a flexibilné riešenie pre prenajaté byty, 
pretože pri sťahovaní ju možno bez 
zanechania stôp odmontovať a opäť 
namontovať v novom byte. 
←

Nová chránička pre budúcu 
generáciu sprchovacích WC 
(šedá/modrá farba)

Doterajšia chránička  
pre súčasnú generáciu 
sprchovacích WC  
(šedá farba)

Novú chráničku možno 
v splachovacej nádržke 

spoznať podľa znaku Y  
na značke na vnútornej 

strane a citeľného zárezu 
na začiatku chráničky. 

→

Geberit AquaClean Mera  

Geberit AquaClean 8000 / 8000 plus  

K dispozícii ako dvojdielna súprava  
pre kompletné zariadenia Geberit  
AquaClean Mera, Tuma a Sela

K dispozícii ako jednodielna 
súprava pre WC sedadlá 
Geberit AquaClean 

KOMBINÁCIE S DIZAJNOVÝMI PANELMI  
GEBERIT AQUACLEAN

KOMPATIBILNÉ
Všetky varianty sú koncipované pre použitie s podomietkovými 
splachovacími nádržkami Geberit UP Sigma a UP300/UP320, 
ako aj podomietkovými splachovacími nádržkami 110.800 od 
roku výroby 1988 (splachovacie nádržky za stenou) a predpokla-
dajú závesné keramické misy.

←  Chránička
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1  MONTÁŽ KERAMICKEJ MISY 
Upevnenie keramickej misy na stenu a prípojky pre vodu 
a elektrický prúd sú ukryté za keramickou misou. Nie sú 
viditeľné, no aj napriek tomu sú veľmi dobre prístupné pre 
účely montáže. Vďaka premyslenému obalu s integrovanou 
montážnou pomôckou možno zariadenie AquaClean Tuma 
pohodlne umiestniť do správnej montážnej výšky a násled-
ne ho zhora upevniť.

2  PRÍPRAVA MONTÁŽE PRE FUNKČNÚ JEDNOTKU 
Na prípravu montáže funkčnej jednotky sa upevňovacia 
doska pomocou dodanej montážnej šablóny umiestni do 
správnej polohy na keramickej mise a následne sa pevne 
priskrutkuje.

3  PRIPOJENIE PRÍPOJOK VODY A ELEKTRICKÉHO 
PRÚDU A OTVORENIE GUĽOVÉHO KOHÚTA 
Pripoja sa prípojky elektrického prúdu a vody  
a otvorí sa guľový kohút.

4  MONTÁŽ FUNKČNEJ JEDNOTKY 
Následne sa namontuje funkčná jednotka: Prípojky elektric-
kého prúdu a vody sa zavedú do keramickej misy, funkčná 
jednotka sa zaistí v upevňovacej doske a namontuje sa kryt 
WC a dizajnový kryt.

5  PÁROVANIE A KONTROLA FUNKCIÍ 
Pred uvedením zariadení Mera, Tuma a Sela do prevádzky  
sa diaľkové ovládanie spojí so sprchovacím WC a pro-
stredníctvom ovládacieho panela a diaľkového ovládania 
sa skontrolujú všetky funkcie, ako napríklad nastavenia 
sprchovacieho prúdu, odsávanie zápachu a vyhrievanie 
WC sedadla.

INTELIGENTNÁ  
TECHNOLÓGIA
RÝCHLA INŠTALÁCIA

Všetky sprchovacie WC Geberit AquaClean dokáže  
pohodlne namontovať jedna kvalifikovaná osoba. 
Jedným z dôvodov sú premyslené obaly s integrova-
nou montážnou pomôckou, vďaka ktorej možno  
zariadenia uviesť do požadovanej polohy pohodlne  

a bez použitia väčšej sily. Celá technika, upevnenie 
na stenu a prípojky pre vodu a elektrický prúd sú  
ľahko dostupné, vďaka čomu máte dobrý prístup ku 
všetkým komponentom.

JEDNODU-
CHÁ MONTÁŽ  

NOVÉHO  
ZARIADENIA  

GEBERIT  
AQUACLEAN  

TUMA

GEBERIT AQUACLEAN MERA

ODDELENIE SYSTÉMU S PITNOU VODOU  
V SÚLADE S NORMAMI 
Všetky sprchovacie WC Geberit AquaClean disponu-
jú integrovaným oddelením systému s pitnou vodou. 
Vďaka tomu nie je potrebná inštalácia dodatočnej  
aparatúry pre kompletné splnenie predpisov o pitnej 
vode podľa EN 1717 a EN 13077.

Podrobné filmy o jednoduchej a rýchlej inštalácii 
všetkých modelov Geberit AquaClean nájdete na 
stránke 
www.geberit.sk/video

Sprchovacie WC AquaClean Mera pripravené na montáž:  
Zariadenie sa v obale nachádza v ideálnej inštalačnej výške, vďaka 
čomu ho môže jedna osoba prisunúť k stene a priskrutkovať. 

Obal zariadenia AquaClean Sela Vám takisto uľahčí prácu.  
Slúži ako montážna pomôcka, pomocou ktorej WC jednoducho  
na dolnej časti obalu prisuniete k inštalačnému prvku a následne 
ho upevníte bez namáhavého držania. Obal stiahnite smerom 
dopredu – a hotovo!

Oceľový nosný rám je ľahko prístupný a pre inštaláciu nie je  
potrebný žiadny špeciálny nástroj. 

Celú funkčnú jednotku možno zhora zaviesť do keramickej misy 
a rovnako ľahko ju možno aj vybrať – bez demontáže keramickej 
misy. Pre pripojenie elektrického prúdu a vody bez náradia sa 
používajú priskrutkovateľná zástrčka resp. pancierová hadica, 
ktoré sú umiestnené dole.

GEBERIT AQUACLEAN SELA
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DOBRÉ PRÍPOJKY 
SÚPRAVY PRE PRESTAVBU PRE EXISTUJÚCE  
INŠTALAČNÉ PRVKY

Pre dodatočnú inštaláciu zariadení Geberit AquaClean v exi-
stujúcich kúpeľniach ponúka spoločnosť Geberit množstvo  
dielov príslušenstva. Tieto diely vo väčšine prípadov umožňujú 
pripojenie bez väčšej námahy.

PRÍPOJKA VODY: NENÁPADNÉ SÚPRAVY PRE PRESTAVBU
Pre inštaláciu v prípade existujúcich podomietkových splacho-
vacích nádržiek ponúka spoločnosť Geberit vhodné súpravy pre 
prestavbu, ktoré odklonia prípojku vody. Vaši zákazníci si takéto 
odklonenie ani nevšimnú. 

1)  Potrebné pri kombinácii s inštalačným prvkom Geberit Duofix pre výškovo nastaviteľné závesné WC (č. výr. 111.396.00.5 a 111.904.00.5) 
 a inštalačným prvkom Geberit Duofix pre závesné WC s konštrukčnou šírkou 42,5 cm (č. výr. 111.350.00.5)

PRÍPOJKY VODY A ELEKTRICKEJ ENERGIE

PODOMIETKOVÁ SPLACHOVACIA NÁDRŽKA GEBERIT GEBERIT MONOLITH NADOMIETKOVÁ SPLACHOVACIA NÁDRŽKA GEBERIT

bez  
chráničky

UP Sigma  
do marca 2013

UP Kappa  
do marca 2013 

82/98 cm

UP Sigma  
pre špec.  

požia-davky 1)

UP Sigma /  
Omega 112 

od apríla 2013

UP Kappa / 
Omega od apríla 
2013 82/98 cm

Dizajnový  
panel Geberit  

AquaClean

Sanitárny modul 
pre závesné WC 

101 cm

Sanitárny modul  
pre stojace WC 

101 cm

Sanitárny modul 
pre závesné WC 

114 cm

Sanitárny modul  
pre stojace WC 

114 cm

Prípojka vody  
vľavo

Prípojka vody  
vzadu v strede

Prípojka vody 
vpravo

Ohne 
Leerrohr

UP Sigma
bis März 

2013 98 cm 

UP Sigma 
für spez. 

Anforderun-
gen  1)

UP Sigma
ab April 

2013
98 cm 

WC SEDADLO

GEBERIT AQUACLEAN 4000 

242.553.00.1 249.801.00.1 240.635.00.1 249.801.00.1 249.801.00.1 240.635.00.1

115.32x.xx.1 & 
147.236.00.1

131.102.TA.1 131.102.TA.1 131.100.TA.1 131.100.TA.1

súčasťou rozsahu 
dodávky

101988_ZEI_001_01.EPS

115.438.00.1

101989_ZEI_001_02.EPS

240.396.00.1

GEBERIT AQUACLEAN TUMA 
Comfort a Classic

147.045.00.1 147.035.00.1 147.036.00.1 147.035.00.1 147.035.00.1 147.036.00.1
147.034.00.1

101988_ZEI_001_01.EPS

147.034.00.1 & 
115.438.00.1

101989_ZEI_001_02.EPS

147.034.00.1 & 
240.396.00.1

KOMPLETNÉ ZARIADENIA

GEBERIT AQUACLEAN TUMA 
Comfort a Classic

147.045.00.1 249.801.00.1 240.635.00.1 249.801.00.1
súčasťou rozsahu 

dodávky 147.020.00.1
 115.32x.xx.1 

✗ ✗ ✗ ✗ ✗

GEBERIT AQUACLEAN SELA  
závesné

147.025.00.1

147.022.00.1 147.023.00.1
147.025.00.1 & 
249.801.00.1

súčasťou rozsahu 
dodávky 147.020.00.1

  
115.32x.xx.1

✗ ✗ ✗ ✗ ✗

GEBERIT AQUACLEAN SELA  
stojace

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

GEBERIT AQUACLEAN MERA 
Comfort a Classic

147.033.xx.1 147.030.xx.1 147.031.xx.1 
147.033.xx.1 & 
249.801.00.1

súčasťou rozsahu 
dodávky 147.020.00.1 115.32x.xx.1

✗ ✗ ✗ ✗ ✗
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SVGW
DVGW

966.816.00.0 (03)

IPX4 Ta 40 °C
230 V / 50 Hz   2000 W
0.1–1 MPa
EN 13077 / Typ AB DN3/8″

Geberit AquaClean Mera / Maïra Comfort
146.21x.xx.1

P.O. Box 1575 / CH-8640 Rapperswil
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DLHODOBO FUNGUJÚCI  
KVALITNÝ VÝROBOK 
VIAC AKO LEN NORMA

Od momentu inštalácie spoločnosť Geberit štandardne ponúka 
dvojročnú záruku pre koncového používateľa a počas tejto doby 
preberá zodpovednosť za bezplatnú výmenu chybných dielov. 
Ak bol výrobok nainštalovaný a zaregistrovaný odbornou firmou 
zaoberajúcou sa sanitárnou technikou, tak spoločnosť Geberit 
predlžuje záručnú dobu o jeden rok a v prípade materiálových 
alebo výrobných chýb sa zaväzuje vymeniť chybné diely.  
 
Upozornite vašich zákazníkov na túto dodatočnú výhodu alebo 
za nich ihneď pri inštalácii prevezmite registráciu. 

Pre tento účel stačí zaregistrovať príslušný model na stránke  
www.geberit-aquaclean.sk/zaruka alebo dodaný záručný  
list do 90 pracovných dní od dátumu inštalácie odoslať do  
spoločnosti Geberit. 
 
Potrebné výrobné číslo sa nachádza priamo na typovom štítku 
na zariadení:

Kompletné zariadenia od spoločnosti Geberit dosahujú výborné výsledky v oblasti 

hodnotenia životnosti a sú porovnateľné s bežnými toaletami aj z hľadiska spotreby 

toaletného papiera. Dodatočná spotreba vody v prípade sprchovacích WC zohráva 

v porovnaní so spotrebou papiera len sekundárnu úlohu. Najdôležitejšími faktormi 

sú výroba toaletného papiera a spotreba elektrickej energie potrebnej na ohrieva

nie vody. Pomocou individuálnych nastavení výrobkov Geberit AquaClean možno 

dosiahnuť ďalšiu úsporu energie a zníženie dopadu na životné prostredie. V poho

tovostnom režime (úsporný režim) nespotrebujú modely AquaClean viac ako 0,5 W 

energie. Všetky modely AquaClean sú vybavené úsporným režimom a spĺňajú  

európske požiadavky na ekodizajn (smernice ErP).

Predĺženie záručnej doby o jeden rok môžete ešte 
jednoduchšie vykonať pomocou aplikácie Geberit 

AquaClean. Popri jednoduchej obsluhe sprchovacích 
WC AquaClean možno pomocou smartfónu jednodu-

cho vykonať aj registráciu zariadenia.
↓

Graf znázorňuje dopad na životné prostredie v súlade s metódou IMPACT World+.

SPRCHOVACIE WC GEBERIT AQUACLEAN  
V POROVNANÍ S BEŽNÝMI TOALETAMI S TOALETNÝM  
PAPIEROM A BIDETOM

1 AquaClean Mera Toaletný papier

2 AquaClean Tuma Voda

3 AquaClean Sela Elektrický prúd

4 WC a bidet WC jednotka

5 WC s papierom
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NOVÉ

PREHĽAD MODELOV

AQUACLEAN MERA 

                    COMFORT                                       CLASSIC

AQUACLEAN SELA AQUACLEAN TUMA

                    COMFORT                                       CLASSIC*

AQUACLEAN 

4000/4000 SET

Technológia sprchovania WhirlSpray

Keramická misa bez okrajov s TurboFlush

Keramická misa bez okrajov Rimfree®       

Diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie v mobilnej aplikácii

Programovateľné používateľské profily 4 profily 4 profily 4 profily
1 profil 

(len prostredníctvom aplikácie)

Orientačné svetlo

Počet nastaviteľných stupňov intenzity 
sprchovacieho prúdu

5 stupňov 5 stupňov 5 stupňov 5 stupňov 5 stupňov 5 stupňov

Individuálne nastaviteľná poloha  
ramena sprchy

 
(len prostredníctvom aplikácie)

Nastaviteľná teplota vody sprchovacieho  
prúdu

ZAP  VYP  
(len prostredníctvom aplikácie)

 
(len prostredníctvom aplikácie)

ZAP  VYP

Oscilačná sprcha

Dámska sprcha

Vyhrievané WC sedadlo

Teplovzdušný fén

Odsávanie zápachu

Bezdotykový automatický mechanizmus  
pre kryt WC

SoftClosing

Funkcia QuickRelease  
(len kryt WC)

 
(len kryt WC)

Detekcia používateľa
 
**

 
**

Funkcia odstránenia vodného kameňa

Úsporný režim

Číslo výrobku
lesklý chróm: 146.212.21.1
alpská biela: 146.212.11.1

lesklý chróm: 146.202.21.1
alpská biela: 146.202.11.1

stojace: 146.173.11.1
závesné: 146.143.11.1

Sprchovacie WC sedadlo:  
146.272.xx.1

Kompletné zariadenie: 
146.292.xx.1

Sprchovacie WC sedadlo: 
146.072.11.1

Kompletné zariadenie: 
146.092.11.1

Sprchovacie WC sedadlo: 
146.130.11.2

Sprchovacie WC sedadlo a 
keramická misa: 146.135.11.1

Šírka x výška x hĺbka (v cm) 39,5 x 35,0 x 59,0 39,5 x 35,0 x 59,0
stojace: 38,5 x 51,0 x 58,5 
závesné: 38,5 x 38,0 x 57,8

Sprchovacie WC sedadlo: 
36,0 x 10,6 x 52,3

Kompletné zariadenie:  
36,0 x 39,0 x 55,3

Sprchovacie WC sedadlo: 
36,0 x 10,6 x 52,3

Kompletné zariadenie:  
36,0 x 39,0 x 55,3

Sprchovacie WC sedadlo: 
40,0 x 15,5 x 50,5

Sprchovacie WC sedadlo a 
keramická misa:  

40,0 x 43,5 x 53,0

Možnosť kombinácie s dizajnovým panelom

Možnosť kombinácie s Geberit Monolith

* Dostupné od 1. apríla 2018 ** Detekcia používateľa sa vzťahuje len na prípravu teplej vody.

NASLEDUJÚCE  
PARAMETRE 
PLATIA PRE 
VŠETKY MODELY:

Podrobný zoznam všetkých funkcií 
možno nájsť na internetovej stránke 
www.geberit-aquaclean.sk/ 
produkty

Sprchovacie WC sedadlo

Kompletné zariadenie AQUACLEAN MERA 
COMFORT A CLASSIC

   alpská biela

   lesklý chróm

AQUACLEAN TUMA 
COMFORT

   alpská biela

   biele sklo

   čierne sklo

   brúsená ušľachtilá oceľ

GEBERIT MONOLITH

   biele sklo

   čierne sklo

   hnedé sklo

   pieskové sklo

   zelenkavé sklo

DIZAJNOVÝ PANEL GEBERIT

   biela

   biele sklo

   čierne sklo

FARBY MODELOV:
Sprchovacie WC sedadlo

Kompletné zariadeniestojace

závesné

lesklý chróm

alpská biela



TECHNICKÉ ÚDAJE

KOMPLETNÉ ZARIADENIA WC SEDADLÁ

Označenie

AQUACLEAN MERA AQUACLEAN TUMA AQUACLEAN SELA
závesné

AQUACLEAN SELA
v kombinácii 

s Geberit Monolith, 
stojace

AQUACLEAN TUMA AQUACLEAN 4000 / 4000 SET

Rozmerový výkres
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R⅜
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385
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185
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10
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25528

50

R⅜

578

38 20
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585

38 20

30

385

17

18

41

10

27

41

50

≤ 15

R⅜

36

106

30 30

336

21

20

R½

533

102

214

293

207

523

R½

135−175

75−103

40

15

R1/2 155

3030

17

155

14

505

40

10

285

225

5

26

17

155

14

505

40

10

285

225

5

26

Oblasť hydraulického tlaku 0,5–10 bar 0,5–10 bar 0,5–10 bar 0,5–10 bar 0,5–10 bar 0,5–10 bar

Prierez  
prípojky vody

3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"

Príkon v prevádzke 2 000 W 2 000 W 800 W 800 W 2 000 W 800 W

Príkon v pohotovostnej 
prevádzke

0,5 W 0,5 W 0,45 W 0,45 W 0,5 W 0,9 W

Materiál WC sedadla  
a krytu WC

Duroplast ASA Duroplast Duroplast ASA ASA

Teplota vody 
Rozsah nastavenia

10–40 °C 10–40 °C 10–40 °C 10–40 °C 10–40 °C –

Číslo výrobku

Comfort
alpská biela: 146.212.11.1
lesklý chróm: 146.212.21.1

Classic
alpská biela: 146.202.11.1
lesklý chróm: 146.202.21.1

Comfort
alpská biela: 146.292.11.1

biele sklo: 146.292.SI.1
čierne sklo: 146.292.SJ.1
brúsená ušľachtilá oceľ:  

146.292.FW.1

Classic
alpská biela: 146.092.11.1

alpská biela: 146.143.11.1 alpská biela: 146.173.11.1

Comfort
alpská biela: 146.272.11.1

biele sklo: 146.272.SI.1
čierne sklo: 146.272.SJ.1

brúsená ušľachtilá oceľ: 146.272.FW.1

Classic
alpská biela: 146.072.11.1

alpská biela: 146.030.11.1

Všetky modely:
Menovité napätie: 230 V
Sieťová frekvencia: 50/60 Hz 
Spôsob ochrany: IPX 4 
Trieda ochrany: I

Výrobné nastavenia doby trvania sprchovania:  
20 s, Mera: 30–50 s, Tuma: 50 s 
Zaťaženie WC sedadla / krytu WC: max. 150 kg

Povolenia / normy: SVGW / DVGW (W540) / LGA, WRAS / KIWA 
(EN 1717/3077), CE, SEV / EMV
Výrobné nastavenie teploty vody: 37 °C
Teplotný rozsah počas skladovania: -10 až +60 °C

Teplotný rozsah v prevádzke: 10 až 40 °C
Keramická misa: Keramika
Úsporný režim: < 1 W

34 35
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Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava

T: +421 2 4920 3071
aquaclean.sk@geberit.com

www.geberit-aquaclean.sk


