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PERFEKT RENHED OG 
FRISKHED MED ET 
TRYK PÅ EN KNAP
Det nye Geberit AquaClean Sela imponerer med et tidløst, puristisk formsprog og 

et endnu smukkere design. Det elegante douchetoilet er desuden blevet udstyret 

med flere, optimerede funktioner. AquaClean Sela tilbyder nu endnu mere kom-

fort og takket være toiletskålen uden skyllekant en perfekt hygiejne. Det tilfører 

desuden Geberit AquaClean produktfamilien et designorienteret og førsteklasses 

douchetoilet, der passer ind i næsten alle badeværelsesmiljøer. Med den klare 

 udformning og forkromede afdækning virker det som et smykke på badeværelset.

ET OVERBLIK OVER ALLE KOMFORTFUNKTIONER:

GEBERIT AQUACLEAN  

SELA
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WhirlSpray-douche-
teknologi med fem 
 regulerbare tryktrin

Pulserende stråle

Toiletskål uden skyllekant 
med TurboFlush-  
skylle teknik

Ladydouche

Fjernbetjening
Toiletsæde og toiletlåg 
med soft close-funktion

Fjernbetjenings-app QuickRelease-funktion

Orienteringslys Brugergenkendelse

Indstillelig position for 
douchearmen

Afkalkningsfunktion

Indstillelig brusevands-
temperatur

Energisparefunktion
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Der er nærmest ingen badeværelsessituation, som  

Geberit AquaClean Sela ikke kan installeres i. Der er kun 

brug for en strøm- og vandtilslutning samt afløb.

ENKELT OG HURTIGT 
TIL WELLNESSZONEN

FÅS GRATIS I

AquaClean Sela kan også monteres med Geberit 
AquaClean designpanelet. Dette designpanel gør 
det muligt at lægge vandtilslutningen skjult uden  
at foretage indgreb i de eksisterende fliser.  
Det slanke panel limes på den glatte overflade og 
kan til enhver tid fjernes igen uden at efterlade 
spor. På den måde er der også en god mulighed  
for en elegant tilslutning af et douchetoilet i lejelej-
ligheder.

Ved nybyggeri eller omfattende moderniseringer tilbyder de nye 
Geberit WC-installationselementer med indbygningscisterne en 
sikker løsning. Alle nødvendige tilslutninger er allerede planlagt 
på forhånd, så alle AquaClean douchetoiletter uden problemer 
kan monteres og sluttes til vand- og strømforsyningen.
 
Geberit tilbyder forskellige tilslutningssæt til allerede monterede 
WC-installationselementer, der ikke har de nødvendige tilslutnin-
ger til strøm og vand. I så fald vil vand- og evt. også eltilslutnin-
gen fortsat være synlig.

Hvis der allerede findes en synlig cisterne, eller hvis 
tiden, budgettet eller grundkonstruktionen ikke 
 giver mulighed for at integrere cisternen i væggen, 
tilbyder Geberit Monolith cisternemodulet endnu  
et alternativ. Under en elegant overflade af glas er 
der en ekstra slank cisterne samt den nødvendige 
sanitetsteknik. Monolith er konstrueret således, at 
det hurtigt og nemt kan monteres og sluttes til de 
eksisterende vand- og afløbsledninger. Komfort-
modellen Geberit Monolith Plus tilbyder desuden et 
effektivt lugtudsugningssystem. Badeværelset for-
vandles dermed på ingen tid til en oase af velvære.

←  Enkel montering med  
WC-installationselement.

↑

Geberit AquaClean Sela findes efter valg med blankforkromet  
eller alpin-hvid plastafdækning.

AquaClean Sela kan også styres via et trådløst og dermed 
frit placerbart vægkontrolpanel.  
←

ORIENTERINGSLYS 
Det diskrete orienteringslys er lige netop lys nok til at vise vej 
om natten, samtidig med at du lettere kan sove videre bagefter. 
Der kan vælges mellem syv individuelle farvetoner til den 
 stemningsfulde lysstråle, der styres via en lysstyrkesensor og 
aktiveres i mørke. Intensiteten for dette strømbesparende 
 LED-lys kan varieres i fem trin.

FJERNBETJENING OG APP 
Alle funktioner på AquaClean Sela kan styres i en håndevending 
med fjernbetjeningen. Takket være den intuitive betjening kan 
alle indtastninger foretages med én hånd, og de personlige 
 indstillinger kan åbnes. Douchetoilettets funktioner er nemme 
at styre med Geberit AquaClean appen. På den måde bliver din 
smartphone til en fjernbetjening, som du kan gemme indstillin-
ger med og tage med på rejser. AquaClean Sela har desuden en 
brugergenkendelse, der ved hjælp af en sensor forhindrer, at 
douchestrålen udløses utilsigtet.

TOILETSKÅL UDEN SKYLLEKANT MED TURBOFLUSH 
Skyllet er særlig støjsvagt og grundigt. Den innovative 
 TurboFlush-skylleteknik er baseret på en strømningsoptimeret 
toiletskål uden skyllekant. På den måde kan der til enhver tid 
skylles ud i douchetoilettet uden forstyrrende støj – også om 
natten. Da TurboFlush-skylleteknikken skyller toiletskål mere 
rent end et normalt skyl, kan man næsten altid undvære toilet-
børsten efter toiletbesøget.

WHIRLSPRAY-DOUCHETEKNOLOGI
Ligesom alle douchetoiletter fra Geberit har AquaClean Sela 
også den enestående patenterede WhirlSpray-douchetekno-
logi. Douchestrålen forfines med dynamisk lufttilførsel og giver 
mulighed for en behagelig og grundig rengøring med lavt vand-
forbrug. På den måde føler man sig frisk og ren hele dagen.

Varenummer Geberit AquaClean Sela: 
146.221.11.1 alpin-hvid vvs  
nr. 606542100
146.221.21.1 blankforkromet vvs  
nr. 606542104

Varenummer vægkontrolpanel:
147.041.SI.1 hvid

På Geberit AquaClean 
douche toiletter sidder 
eltilslutningen skjult  
bag toiletskålen.

På Geberit AquaClean 
douchetoiletter sidder 
vandtilslutningen skjult 
bag toiletskålen.

←19,5 cm


