Geberit AquaClean Mera

→→ Et komplet førsteklasses douchetoilet

Et mesterværk i
funktion og
design

→→ WhirlSpray-doucheteknologi giver en blid vitaliserende
douchestråle
→→ En toiletskål uden skyllerand og med TurboFlush-teknologi
sørger for en grundig skylning uden sprøjt
→→ Det hybride varmtvandssystem sikrer en øjeblikkelig og
vedvarende tilførsel af varmt vand
→→ Diskret orienteringslys i individuelt programmerbare
farver
→→ Toiletlåget åbnes og lukkes automatisk
→→ Ergonomisk Duroplast-toiletsæde, der kan opvarmes
→→ Separat ladydouche med beskyttet placering, når den
ikke er i brug
→→ Effektiv lugtudsugning
→→ Intelligent tørrefunktion
→→ Fjernbetjening
→→ Integreret afkalkningsfunktion for douchearmen
og varmtvandssystemet
→→ Skjulte elektriske installationer og vandtilslutninger
→→ Geberit AquaClean Mera Comfort, blankforkromet:
146.211.21.1
→→ Geberit AquaClean Mera Comfort, alpin-hvid:
146.211.11.1
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Geberit A/S
Lægårdsvej 26
DK-8520 Lystrup
↑ Diskret lys, der tiltrækker opmærksomheden og fungerer som en nyttig rettesnor om natten.
Den atmosfæriske LED-lampe lyser i en af de syv farver, der kan vælges, og på fem lysstyrkeniveauer.

Tlf.: 86 74 10 86
Fax: 86 74 10 98
aquaclean.dk@geberit.com
→ www.geberit-aquaclean.dk
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Nyhed

Geberit AquaClean Mera
Et mesterværk i funktion
og design.

Velvære
Så nemt fungerer det.
Geberit AquaClean Mera løfter
niveauet for douchetoiletters
komfort og bekvemmelighed.
Den sofistikerede teknologi og
det elegante design supplerer
hinanden perfekt, så rengøring
med vand simpelthen bliver en
selvfølge. Det nye douchetoilet fra
Geberit er designet af Christoph
Behling og passer harmonisk ind i
ethvert badeværelsesmiljø.

1 Fjernbetjening

WhirlSpray-doucheteknologi
Den patenterede WhirlSpray-doucheteknologi,
der bruges her for første gang, har to dyser og
muliggør en særligt målrettet og grundig rengøring. Det skyldes en pulserende douchestråle,
der forfines med dynamisk lufttilførsel, som har
overbevisende fordele: øget rengøringsintensitet og en behagelig doucheoplevelse med et lavt
vandforbrug.

2 Berøringsfrit
automatisk toiletlåg

3 WhirlSpraydoucheteknologi
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4 Ladydouche

1
Dette douchetoilet holder aldrig op med
at forbløffe dig, uanset hvor mange gange
du bruger det. Geberit AquaClean Mera er
kendetegnet ved materialer af høj kvalitet,
bløde linjer og rene overgange. Designafdækningens kromoverflade giver et
flydende indtryk, der fremhæves af refleksernes spil. Douchetoilettet afslører
ikke meget af sin sofistikerede teknologi
ved første blik: alle elektriske installationer
og vandtilslutninger er integreret i afdækningen. Indvendigt er Geberit AquaClean
Mera dog proppet med revolutionerende
teknologi. Dette produkt er det første, der
omfatter den patenterede WhirlSpraydoucheteknologi.
Et andet højdepunkt er toiletskålen
uden skyllerand med en karakteristisk
asymmetrisk indvendig geometri. Den
er udgangspunktet for den innovative
TurboFlush-teknologi, der muliggør en
særligt grundig og støjsvag skylning.

5 Lufttørrer

6 Varme i toiletsædet
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7 TurboFlush-teknologi
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TurboFlush-teknologi
Den innovative TurboFlush-teknologi kombineret
med den asymmetriske geometri i toiletskålen
uden skyllerand, som er udviklet af Geberit,
muliggør en særligt grundig og støjsvag skylning.
Det eneste, det kræver, er en åbning i den ene
side, samt at skyllevandsflowet ledes optimalt.
Toiletskålen i høj kvalitet er forsynet med en
speciel overfladebelægning, der forebygger
smudsaflejringer. Utilgængelige områder
er kraftigt reduceret; der er slet ingen hjørner
og kanter.
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8 Lugtudsugning

9 Orienteringslys

9

Det hybride varmtvandssystem, der består
af en kombination af en gennemstrømningsvandvarmer og en varmtvandsbeholder, sikrer en øjeblikkelig og vedvarende
tilførsel af vand ved kropstemperatur.
Yderligere funktioner som diskret lys for
at sikre bedre orientering om natten,
toiletlåget der åbnes og lukkes automatisk,
et toiletsæde af Duroplast i høj kvalitet
med hurtigt virkende varmefunktion samt
lugtudsugningen fuldender det komfortable udstyr.
Geberit AquaClean Mera er et sandt
mesterværk i funktion og design.
← Geberit AquaClean Mera fås med en hvid
eller forkromet designafdækning.

Fjernbetjening
Fjernbetjeningen er overskuelig og ligger godt i hånden. Samtlige indtastninger
kan foretages med én hånd. Et enkelt klik på en knap er nok til at hente de personlige
indstillinger for vandtemperatur, douchestrålens styrke og douchearmens position.
Ved hjælp af displayet på bagsiden af fjernbetjeningen kan man kontrollere de øvrige
profilindstillinger og ændre dem via en menu.

Ladydouche
Den separate ladydouche udmærker sig ved
en særligt blid douchestråle. Dens dyse er
integreret i douchearmen og er dermed altid
hygiejnisk ren, selvom den ikke er i brug.

Lufttørrer
Tørrearmen køres ud uafhængigt af douchearmen og indstiller sig automatisk efter dennes
position for at sikre en optimal tørring.
En intelligent tørrefunktion tager højde for, at
varmefølsomheden ændrer sig, mens huden
tørrer.

Lugtudsugning
Ubehagelige lugte fjernes med den støjsvage
lugtudsugning, der starter automatisk og fjerner
lugtene dér, hvor de opstår: i toiletskålen.
Luften renses ved hjælp af et keramisk filter
med lang levetid.

