
GEBERIT AQUACLEAN. DUSCHTOALETTEN.

JAG KÄNNER 
MIG REN OCH 
FRÄSCH. 
ÖVERALLT.

AKTUELLA 

MODELLER 2023



EN FRÄSCH 
KÄNSLA
Vatten är oumbärligt för den dagliga personliga hygienen. Det rengör 
mjukt och ändå grundligt. Allt fler lockas av den naturliga rengöringen 
med vatten istället för papper efter toalettbesöket. Geberit 
AquaCleans duschtoalett ger renlighet, välmående och en fräsch 
nyduschad känsla hela dagen - med en enda knapptryckning.

Tvättställ: Geberit VariForm runt 
tvättställ för bänkskiva 
Underskåp: Geberit VariForm 
Spegel: Geberit Option rund 
Golvränna Geberit CleanLine 80 
Spolplatta: Geberit Sigma70 
WC: Geberit AquaClean Sela 
←
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GEBERIT AQUACLEAN MERA GEBERIT AQUACLEAN SELA GEBERIT AQUACLEAN TUMA

INNEHÅLL
FÖR DITT VÄLBEFINNANDE 
Varför en Geberit duschtoalett?

2016 24
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GEBERIT AQUACLEAN SELA 
Intelligent skönhet

REN OCH FRÄSCH
Översikt över komfortfunktionerna

PERFEKT FÖR DIG
Modellerna och deras fördelar

GEBERIT AQUACLEAN MERA 
Fulländad funktion och design

GEBERIT AQUACLEAN TUMA 
Fräsch komfort för alla hem

SNABBT OCH SMIDIGT VÄLBEFINNANDE 
Lösningar för alla badrum

GEBERIT OCH MILJÖN 
4 hållbara skäl för en duschtoalett

Tvättställ och underskåp: Geberit ONE 
Spegelskåp: Geberit ONE 
Spolplatta: Geberit Sigma50 
WC: Geberit AquaClean Mera 
↓
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VARFÖR GEBERIT AQUACLEAN?

BARA VATTEN GÖR 
RIKTIGT RENT

Skulle du bara torka av smutsiga händer med papper, eller byta 
duschen mot torrtvätt? Förmodligen inte, för utan vatten blir man 
inte riktigt ren. Precis som det hör till att ta en dusch, vill Geberit 
på sikt förändra den personliga toaletthygienen. Med AquaClean 
duschtoaletter, kommer du att känna dig lika fräsch som efter en 
dusch vid varje toalettbesök - med en enkel knapptryckning.

www.geberit-aquaclean.se/duschfunktion

Tvättställ och underskåp: Geberit ONE
Spegel: Geberit Option Plus Square 
Spolplatta: Geberit Sigma70 
WC: Geberit AquaClean Mera  
↓

«Det skonsammaste sättet att 
rengöra rumpan är rent vatten.»
Professor med. dokt. Bernhard Sauter, specialist i 
gastroenterologi

VAD ÄR EN DUSCHTOALETT?
Moderna duschtoaletter ser inte ut som 
duschtoaletter vid en första anblick. Duscharmen är i 
ett skyddat viloläge. Du startar duschen med en 
knapptryckning. Duscharmen åker ut från viloläget 
och några sekunder senare rengör en behaglig, 
kroppstempererad vattenstråle rumpan. Den 
patenterade WhirlSpray-duschtekniken ger grundlig 
rengöring med låg vattenförbrukning.

← 
Mer information 
från experten. 

6 7



BRA ARGUMENT 
FÖR GEBERITS 
DUSCHTOALETT

ELEGANT DESIGN
Tack vare produktdesigner Christoph Behling smälter 
AquaCleans duschtoaletter harmoniskt in i alla 
badrum. Ny teknik gör att duschtoaletterna Mera, 
Sela och Tuma får en smäcker och elegant design.

SUVERÄN KVALITET OCH SERVICE
1978 lanserade Geberit den första toaletten med 
duschfunktion och kunskapen har fördjupats i mer än 
40 år. Det gör att du kommer att ha glädje av en 
Geberit AquaClean duschtoalett i många år. 

MONTERAD I SCHWEIZ
Centralt beläget, på Geberits huvudkontor i 
Rapperswil-Jona, Schweiz, ansvarar mer än 100 
medarbetare för precisionsmonteringen av alla 
Geberits duschtoaletter. Produkterna uppfyller EU-
standard och transporteras tack vare centraliserad 
montering endast korta sträckor.

LÅNGTIDSGARANTI
Geberits varumärke står för suverän kvalitet med 
hållbara produkter, högkvalitativa material och 
tillförlitlig reservdelstillgång. Garantin går dessutom 
att förlänga genom registrering av din duschtoalett.

Produktdesigner Christoph Behling.

Montering av duschtoaletter...

WC: Geberit AquaClean 
Mera Classic vit  
Spolknapp: Sigma70, vit 
→

 ... i hjärtat av Europa, i schweiziska Rapperswil-Jona.
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REN OCH FRÄSCH 
MED EN KNAPP-
TRYCKNING

SKONSAM INTIMHYGIEN
Med en extra duschstråle ger den 
skonsamma ladyduschen säker 
intimhygien med rent vatten. Munstycket 
är integrerat i duscharmen och förblir 
skyddat när det inte används.

ALLTID FRÄSCH LUFT I 
BADRUMMET
Luktutsugningen tar bort dålig lukt 
innan den hinner spridas. Systemet 
startar automatiskt när du sätter dig på 
duschtoaletten.

SKONSAM TORKNING
Varmluftstorken med fem 
ställbara temperaturlägen är den 
perfekta lösningen för skonsam 
torkning.

MYCKET ANVÄNDARVÄNLIG
Närhetssensorn slår automatiskt på 
funktioner som vattenuppvärmning, 
WC-sitsuppvärmning och 
orienteringsljus.

PROGRAM FÖR PERSONLIGT 
VÄLBEFINNANDE
Duschtoalettens alla funktioner går att styra 
i en handvändning. Fjärrkontrollen ger en 
snabb överblick och enhandsaktivering av alla 
inmatningar. Det räcker med en knapptryckning 
för att ladda de personliga inställningarna.

HELT REN
Den oscillerande funktionen förflyttar 
duscharmen försiktigt fram och tillbaka 
och ger på så vis ännu noggrannare 
rengöring.

BERÖRINGSFRI
Närhetssensorn öppnar 
och stänger WC-locket 
automatiskt.

BLICKFÅNG ÄVEN OM 
NATTEN
En diskret, autoaktiverad 
belysning i sju valbara färger 
med fem ljusstyrkelägen ger 
vägledning om natten.

TOPPBETYG FÖR SITSEN
Ergonomiskt optimerad 
toalettsits av värmehärdad plast 
av högsta kvalitet har inbyggd 
uppvärmning.

www.geberit-aquaclean.se/komfortfunktioner

PERFEKT REN
Geberit har kontinuerligt förbättrat 
duschfunktionen och hjärtat i varje 
duschtoalett – duschstrålen – de 
senaste 40 åren.

Den innovativa WhirlSpray-duschtekniken 
möjliggör riktigt grundlig och behaglig 
rengöring. Duschstrålen förfinas av 
dynamisk lufttillsättning. 
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4 VARMLUFTSTORK
Torrt och hårt toalettpapper känns inte så skönt. Den 
beröringsfria varmluftstorken är den perfekta lösningen. 
Den torkar väldigt skonsamt och försiktigt. Varmluftsarmen 
anpassas  automatiskt till duscharmens senaste position för 
att ge optimal torkning. Temperaturen kan  ställas in i fem 
lägen.

6 ORIENTERINGSLJUS
Det diskreta orienteringsljuset ger  tillräckligt med ljus för att 
visa vägen om natten och är samtidigt milt nog att underlätta 
en fortsatt god nattsömn. Närhetssensorn aktiverar 
belysningen i sju valbara färgtoner med fem ljusstyrkelägen.

FJÄRRKONTROLL OCH VÄGGMANÖVERPANEL
Duschtoalettens alla funktioner går att styra i en handvändning. 
Fjärrkontrollen och den trådlösa väggmanöverpanelen som kan 
placeras fritt, ger en snabb översikt. Båda ger intuitiv användning och 
enhandsaktivering av alla val. Det går att spara fyra användarprofiler 
på den eleganta fjärrkontrollen. Väggmanöverpanelen finns i vitt och 
svart.

2 TURBOFLUSH SPOLNINGSTEKNIK
Den innovativa TurboFlush-spolningstekniken bygger på ett 
flödesoptimerat och spolkantslöst WC-porslin som utvecklats 
av Geberit. Det ger en väldigt tyst och grundlig spolning vilket 
gör att man kan spola toaletten när som helst utan störande 
ljud - även på natten. Och eftersom TurboFlush spolar toaletten 
renare än en vanlig spolning, så slipper man nästan alltid 
använda toalettborsten efter toalettbesöket.

AQUACLEAN-FUNKTIONER I GEBERIT HOME-APPEN
Precis som andra Geberit-produkter kan du smidigt 
styra duschtoalettens funktioner i Geberit Home-appen. 
Din smartphone blir en fjärrkontroll som kan spara dina 
personliga inställningar så att du kan ta med dem på resor.

1 WHIRLSPRAY DUSCHTEKNIK
Den patenterade WhirlSpray-duschtekniken låter användaren 
njuta av den behagliga duschfunktionen. Duschstrålen förfinas 
av dynamisk lufttillsättning och möjliggör en precis, skonsam 
och grundlig rengöring med låg vattenförbrukning. Det gör att 
du känner dig ren och fräsch hela dagen.

3 LUKTUTSUGNING
Ingen vill väl att det ska lukta illa i badrummet? Den automatiska, 
tysta luktutsugningen drar ut den förorenade luften direkt från 
toalettskålen. Luften renas i ett keramiskt bikakefilter innan den 
återförs till badrummet.

5 UPPVÄRMNING AV WC-SITSEN
Precis som du uppskattar stolsvärmen i bilen på vintern, 
kommer du att gilla duschtoalettens uppvärmda WC-sits. 
Den varma sitsen ger en behaglig, avslappnande känsla. Den 
individuellt ställbara uppvärmningsfunktionen är tillgänglig 
direkt.

Kan laddas ner kostnadsfritt
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MODELLERNA OCH 
DERAS FÖRDELAR

GEBERIT AQUACLEAN

Geberit AquaCleans duschtoaletter finns i flera modeller och varianter. 
Hitta den perfekta modellen för dina behov.

FÖR PRISMEDVETNA
AquaClean Tuma är en kompakt allroundenhet med de viktigaste 
funktionerna. I modellen Comfort ingår ytterligare komfortfunktioner. 

FÖR DESIGNÄLSKARE
AquaClean Sela är en designhöjdpunkt i varje 
badrum. Elegant kvalitet med en mängd olika 
komfortfunktioner som uppfyller de högt 
ställda kraven på en duschtoalett.

FÖR DEN SOM VILL HA DET BÄSTA
Toppmodellen bland Geberits duschtoaletter heter AquaClean Mera. 
Den har alla funktioner man kan önska sig och är Europas mest sålda 
duschtoalett. Förutom duschfunktion med ladydusch har den många 
andra bekvämligheter – från WC-sitsuppvärmning och automatisk 
toalettlocköppning till varmluftstork.

AQUACLEAN TUMA CLASSIC

WhirlSpray-duschteknik 

Rimfree® WC-porslin 

Fjärrstyrningsapp 

Användarprofil (app) 

Ställbar duschtemperatur (app)

AQUACLEAN TUMA COMFORT

WhirlSpray-duschteknik 

Rimfree® WC-porslin 

Fjärrkontroll 

Fjärrstyrningsapp 

4 programmerbara användarprofiler 

Ställbar duschtemperatur (app) 

Ladydusch 

Varmluftstork 

Luktutsugning 

WC-sitsuppvärmning

AQUACLEAN SELA

WhirlSpray-duschteknik 

Spolkantlöst WC-porslin med 

AQUACLEAN MERA CLASSIC

WhirlSpray-duschteknik 

Spolkantlöst WC-porslin med 

AQUACLEAN MERA COMFORT

WhirlSpray-duschteknik 

Spolkantlöst WC-porslin med 

Fler funktioner från alla modeller på sid. 42.

BÄSTSÄLJARE

TurboFlush-spolningsteknik 

Fjärrkontroll 

Fjärrstyrningsapp 

4 programmerbara användarprofiler 

Ställbar duschtemperatur 

Ladydusch 

Varmluftstork 

Luktutsugning

TurboFlush-spolningsteknik 

Fjärrkontroll 

Fjärrstyrningsapp 

4 programmerbara användarprofiler 

Ställbar duschtemperatur 

Ladydusch 

Orienteringsljus

TurboFlush-spolningsteknik 

Fjärrkontroll 

Fjärrstyrningsapp 

4 programmerbara användarprofiler 

Ställbar duschtemperatur 

Ladydusch 

Varmluftstork 

Luktutsugning 

WC-sitsuppvärmning 
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Toppmodellen kännetecknas av unik design och 
fantastiska funktioner. AquaClean Mera kombinerar 
den svävande designens tidlösa elegans med 
material av högsta kvalitet. Samtidigt överöser den 
lyxiga duschtoaletten dig med perfekt komfort, 
exempelvis den unika duschtekniken WhirlSpray 
och många andra funktioner.

ENASTÅENDE 
GENIAL

GEBERIT AQUACLEAN MERA

www.geberit-aquaclean.se/mera

← 
Tvättställ och underskåp: Geberit ONE   
Spegelskåp: Geberit ONE  
Spolplatta: Geberit Sigma50 
WC: Geberit AquaClean Mera
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AQUACLEAN MERA COMFORT OCH CLASSIC

FLER KOMFORTFUNKTIONER I AQUACLEAN MERA COMFORT

AQUACLEAN MERA COMFORT OCH CLASSIC FINNS I TVÅ DESIGNVARIANTER

WHIRLSPRAY DUSCHTEKNIK

FJÄRRKONTROLL

STÄLLBAR 
DUSCHARMSPOSITION

OSCILLERANDE DUSCHSTRÅLE

VARMLUFTSTORK

TOALETTLOCK OCH -SITS MED 
QUICKRELEASE-FUNKTION

AVKALKNINGSFUNKTION

SPOLKANTLÖST WC-PORSLIN MED 
TURBOFLUSH SPOLNINGSTEKNIK

FJÄRRSTYRNINGSAPP

STÄLLBAR TEMPERATUR PÅ 
DUSCHSTRÅLEN

SEPARAT LADYDUSCH

LUKTUTSUGNING

NÄRHETSSENSOR

ENERGISPARFUNKTION

WC-SITSUPPVÄRMNING

BERÖRINGSFRI AUTOMATISK MEKANISM FÖR WC-
LOCKET

ORIENTERINGSLJUS

Designkåpa: Alpinvit 
Keramik: Vit

Designkåpa: Blankkrom 
Keramik: Vit

↑ 
GOLVSTÅENDE MODELL
AquaClean Mera finns även som golvstående 
modell. Den kompakta duschtoaletten 
imponerar genom att kombinera integrerad 
synlig cistern med samma funktioner som 
AquaClean Mera Classic. En annan fördel 
med den golvstående modellen är att 
sitthöjden på WC-porslinet går att ställa 
individuellt och steglöst vid installation.

KRÄVER ELANSLUTNING
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GEBERIT AQUACLEAN SELA

INTELLIGENT 
SKÖNHET
Ren, elegant design gör  Geberit  AquaClean Sela till en 
favoritmodell. Duschtoaletten utmärker sig genom sitt tydliga 
formspråk och sina högkvalitativa material. AquaClean Sela 
har lättanvända, intuitiva funktioner och passar i nästan alla 
badrum utan att se ut som en klassisk duschtoalett.

www.geberit-aquaclean.se/sela

← 
Tvättställ och underskåp: Geberit VariForm 
Spolplatta: Geberit Sigma70 
WC: Geberit AquaClean Sela
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ALLA KOMFORTFUNKTIONER I ÖVERSIKT

WHIRLSPRAY 
DUSCHTEKNIK

FJÄRRKONTROLL

ORIENTERINGSLJUS

JUSTERBAR TEMPERATUR PÅ 
DUSCHSTRÅLEN

SEPARAT LADYDUSCH

QUICKRELEASE-FUNKTION

AVKALKNINGSFUNKTION

KRÄVER 
ELANSLUTNING

SPOLKANTLÖST WC-PORSLIN MED 
TURBOFLUSH SPOLNINGSTEKNIK

FJÄRRSTYRNINGSAPP

STÄLLBAR 
DUSCHARMSPOSITION

OSCILLERANDE DUSCHSTRÅLE

WC-SITS OCH WC-LOCK MED 
SOFTCLOSING

NÄRHETSSENSOR

ENERGISPARLÄGE

AQUACLEAN SELA FINNS I TRE DESIGNVARIANTER

Designkåpa: Alpinvit 
Porslin: Vit

Designkåpa: Blankkromad 
Keramik: Vit

Designkåpa: Mattvit 
Porslin: Mattvit

FRÄSCH LUFT MED AQUACLEAN SELA

Geberit AquaClean Sela är perfekt att kombinera med 
Geberit DuoFresh luktutsugningsmodul. När någon sätter 
sig på toaletten, så startar luktutsugningen automatiskt. 
Modulen får snabbt och effektivt bort obehaglig lukt. Den 
går att montera smidigt i Geberit Sigmas 
inbyggnadscistern och att kombinera med nästan alla 
spolplattor i Sigma-serien.

← 
Scanna QR-koden och ta 
reda på mer om Geberit 
DuoFresh-modulen.
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GEBERIT AQUACLEAN TUMA

ÖVERRASKANDE 
MÅNGSIDIG
Geberit AquaClean Tuma Classic är en perfekt instegsmodell. 
Den har duschtoalettens grundfunktioner till bra pris. Vill du 
bli överöst med komfortfunktioner, så har Comfort-modellen 
fler bekvämligheter som exempelvis WC-sitsuppvärmning och 
varmluftstork. AquaClean Tuma har Rimfree® WC-porslin och 
dolda anslutningar för el och vatten.

www.geberit-aquaclean.se/tuma

← 
Tvättställ och underskåp: Geberit ONE  
Spegel: Geberit ONE spegelskåp med hylla

Spolplatta: Geberit Sigma50 
WC: Geberit AquaClean Tuma Classic
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AQUACLEAN TUMA COMFORT OCH CLASSIC

FLER KOMFORTFUNKTIONER I GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

AQUACLEAN TUMA COMFORT FINNS I FYRA DESIGNVARIANTER

WHIRLSPRAY DUSCHTEKNIK

STÄLLBAR 
DUSCHARMSPOSITION
(endast via app med Classic)

OSCILLERANDE DUSCHSTRÅLE

WC-LOCK OCH -SITS MED 
SOFTCLOSING

ENERGISPARLÄGE

KRÄVER ELANSLUTNING

RIMFREE® WC-PORSLIN

STÄLLBAR TEMPERATUR PÅ 
DUSCHSTRÅLEN
(endast via app med Comfort och Classic) 

AVKALKNINGSFUNKTION

QUICKRELEASE-FUNKTION
(endast lock)

FJÄRRSTYRNINGSAPP

FJÄRRKONTROLL

WC-SITSUPPVÄRMNING

LUKTUTSUGNING

SEPARAT LADYDUSCH

VARMLUFTSTORK

NÄRHETSSENSOR

Designkåpa: Alpinvit 
Keramik: Vit

Designkåpa: Svart glas 
Keramik: Vit

Designkåpa: Vitt glas 
Keramik: Vit

Designkåpa: Borstat, rostfritt stål 
Keramik: Vit
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GOLVSTÅENDE GEBERIT AQUACLEAN

STABIL, PRAKTISK, 
SNYGG
Oavsett om det gäller nybyggnad, helrenovering eller uppfräschning: 
golvstående duschtoaletter är en lämplig lösning i alla badrum. De båda 
modellerna har slimmat utseende och de välkända funktionerna från de 
väggmonterade versionerna.

Den kompakta modellen AquaClean Mera  
kombinerar integrerad synlig cistern med samma 
funktioner som AquaClean Mera Classic. En 
annan fördel med den golvstående modellen är 
att sitthöjden på WC-porslinet går att ställa vid 
montering och att toaletten går att spola med 
fjärrkontroll. Cisternens frontplatta finns i vitt 
laminat eller vitt glas. 
←

← 
Förutom väggmonterad AquaClean Tuma finns även 
en golvstående version. Det kompakta porslinet i 
kombination med Geberit Monoliths sanitetsmodul 
passar perfekt i nästan alla badrumsmiljöer. Den 
golvstående duschtoaletten finns i både Comfort- 
och Classic-utförande. Även designplattorna 
finns i samma varianter som de väggmonterade 
modellerna.

Tvättställ och underskåp: Geberit 
Smyle Square  
Spegel: Geberit Option Basic Square 
Spolplatta: Geberit Sigma20 
WC: Geberit AquaClean Tuma 
Comfort golvstående 
↓
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↑ 
AquaClean Tuma i perfekt kombination med möbler och tvättställ från serien 
Geberit iCon. Den belysta spegeln Geberit Option Plus ger en varm atmosfär.

INSPIRATION

↑ 
Geberit VariForms underskåp med runt 
ovanpåliggande tvättställ är perfekt att 
komplettera med AquaClean Selas rena 
design.

↑ 
Kvalitet tar sig många uttryck: 
Duschtoalettens toppmodell AquaClean 
Mera Comfort och badrumsinredning i 
serien Geberit ONE.

↑ 
Nya, mattvita AquaClean Sela är i harmoni med 
de matta ytorna på spolplattan Geberit Sigma70 
och tvättstället iCon.
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DIGITAL SUPPORT

MER FLEXIBELT 
FÖR DIG

FÖRLÄNGD GARANTI
Geberit ger som standard två års 
slutkundsgaranti från installationstillfället. 
Om produkten installeras och registreras 
av ett VVS-företag, så förlänger Geberit 
garantitiden med ett år. Det enda du 

↑ 
Förutom att styra AquaCleans duschtoaletter går det även att 
smidigt registrera enheten via smartphone.

behöver göra är att enkelt registrera 
modellen du köpt på www.geberit-
aquaclean.se/service/garanti eller 
skicka det medföljande garantikortet 
till Geberit inom 90 arbetsdagar från 
installationsdatumet.

Geberit Home-appen gör smarttelefonen till fjärrkontroll för 
AquaCleans duschtoaletter. Alla funktioner går att köra och 
spara via appen. Dessutom går mjukvaruuppdateringarna snabbt 
och smidigt. Videoklippen i appen ger smarta tips och råd för 
underhåll och skötsel.

SUVERÄN KUNDTJÄNST

VI FINNS FÖR DIG
Vår erfarna kundtjänstorganisation ger dig en bra känsla även efter köp. En 
stor del av alla serviceärenden går att lösa på telefon. Den fina feedback vi får 
motiverar oss att utveckla vår rådgivning och service ännu mer.

«Tack för serviceteknikerns insats. Allt gick smidigt. Jag 
rekommenderar kollegorna att skaffa duschtoalett nu»

«Svaren var klara och tydliga från en 
mycket duktig kundtjänst»

«Vi var helnöjda med bemötandet. Framförallt av hur snabb 
och kompetent serviceteknikern var»

Originaltexter från kundmail till Geberit
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HYGIEN HUR SMIDIGT 
SOM HELST
MED SMART TEKNIK

Hygien och renlighet har högsta prioritet i 
utvecklingen av AquaCleans duschtoaletter. Det 
märks även på den reptåliga specialglasyren 
KeraTect® som ger ett långsiktigt skydd av 
ytorna i porslin och som går enkelt att rengöra. 
 
Munstyckena går också att rengöra, byta och 
ersätta smidigt.

www.geberit-aquaclean.se/hygien

SPOLKANTLÖST WC-PORSLIN MED 
TURBOFLUSH SPOLNINGSTEKNIK
Med världsunik spolningsprestanda spolar 
TurboFlush renare och effektivare än en 
vanlig spolning – och avsevärt tystare. Den 
innovativa tekniken gör att du slipper använda  
toalettborsten efter de allra flesta toalettbesök.

TA AV SITS OCH LOCK SMIDIGT
Med QuickRelease-funktionen går det att 
smidigt ta bort WC-sits och -lock med en hand. 
Det ger snabb och enkel rengöring. Även fästena 
hålls fria från avlagringar.

AVKALKNING
Ett egenutvecklat avkalkningsprogram 
frigör avlagringar från alla vattenbärande 
delar. Avkalkningen är lika enkel som i en 
kaffebryggare. Fjärrkontroll och kontrollpanel 
visar när det är dags för avkalkning.

INGA YTOR SOM KAN SMUTSAS NED
För- och efterrengöringen ser till så att 
duscharmen verkligen är ren innan den rengör 
rumpan. Duscharmen sköljs automatiskt med 
rent vatten före och efter varje användning och 
duschmunstycket sköljs även i sitt viloläge med 
vatten.

RIMFREE® WC-PORSLIN
Mycket enklare rengöring tack vare WC-porslinet 
helt utan spolkant - inga dolda ställen finns 
där avlagringar kan bildas. Den optimerade 
spolningen sköljer helt porslinets inneryta.
Rimfree® WC-porslin ger perfekt hygien.

← 
Automatiskt 
avkalkningsprogram

← 
Ta enkelt bort WC-
sits och -lock

Smidig och noggrann 
rengöring tack vare 
spolkantslöst WC-porslin 
↓

← 
För- och efterspolning 
av duscharmen vid 
varje användning
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MODERNT 
BADRUM PÅ 
NÅGRA TIMMAR

LÖSNINGAR FÖR ALLA BYGGSITUATIONER

Det finns knappt någon byggsituation där Geberit AquaCleans 
duschtoaletter inte går att installera. Allt du behöver är el- och 
vattenanslutning.

Moderna, elanslutna toaletter ger fler 
möjligheter. Förbereder du med en 
elanslutning vid toaletten, så håller du 
alla alternativ öppna för installation och 
eftermontering av komfortutrustning 
som duschtoaletter eller elektroniska 
spolplattar.

Vi rekommenderar att du planerar in 
en nätanslutning till toaletten även om 
den inte är tänkt att användas just nu. 
Att göra elinstallationen i efterhand är 
betydligt omständligare.

Elanslutningens 
placering är dold. 
230V.

19,5 cm

5 cm 5 cm

Spolplatta: Geberit Sigma50 
Duschtoalett: Geberit AquaClean 
Mera Comfort 
↓

Vattenanslutningens 
placering för  
Geberit AquaClean 
duschtoaletter är dold.
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BADRUMSMODERNISERING 
MED GEBERIT MONOLITH

SNABBT OCH 
SMIDIGT 
VÄLBEFINNANDE
Vid befintlig, utanpåliggande cistern eller om tid, budget eller byggnadsmaterial 
inte medger att cisternen byggs in i väggen, så är Geberit Monoliths sanitetsmodul 
ett utmärkt alternativ.

Geberit Monolith 

lava (glas)

FÖRE 
Toalett med utanpåliggande cistern

EFTER 
Vägghängd duschtoalett med Geberit Monolith 

Geberit Monolith, 

skiffer (stengods)

Sandgrå (glas)

Betonglook (stengods)

Vit (glas)

Svart (glas)

Kundspecifik

Dessutom finns en kundspecifik Monolith 
för vägghängd toalett. Monolith går att 
beställa utan frontpaneler. De går att 
tillverka kundspecifikt (av exempelvis trä 
eller glas i individuellt vald färg).

SOFT TOUCH
En försiktig beröring räcker för att spola 
Geberit Monolith Plus sanitetsmodul.

LUKTUTSUGNING INGÅR
Det integrerade luktutsugningsystemet i 
Geberit Monolith Plus absorberar obehaglig 
lukt direkt i toalettskålen så att inget kan 
störa badrummets fräschör.

SNABB MODERNISERING
Geberit Monolith och Monolith Plus är efter 
bara några timmar redo att användas, utan 
konstruktionsanpassningar, den perfekta 
lösningen för snabb modernisering.

Under den eleganta ytan sitter en extra smal cistern 
samt den sanitetsteknik som krävs. Monolith är 
konstruerad för att monteras snabbt och smidigt och 
anslutas till befintliga vatten- och avloppsrör. En 
elanslutning krävs för Monolith Plus och om ett uttag 
inte finns vid toaletten, kan el dras dit från annan 
plats i badrummet. Installationen av Monolith tar 
oftast mindre än en dag.

 Bakom den eleganta Monolith Plus-fronten finns 
även en vattenhygienlösning: intervallspolning. Den 
går att programmera med Geberit Home-appen och 
spolar tillförlitligt vattenledningarna och modulen 
med individuellt ställbara intervall, vilket förhindrar 
eventuell bakteriebildning i stillastående vatten.

Tvättställ  och badrumsmöbler: 
Geberit ONE  
Spegelskåp: Geberit ONE 
Väggavlopp för dusch: Geberit 
Toalett: Geberit AquaClean Mera 
Comfort duschtoalett med Monolith 
Plus sanitetsmodul 
↓
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GEBERIT AQUACLEAN OCH MILJÖN

4 HÅLLBARA SKÄL 
FÖR DUSCHTOALETT

1. JÄMFÖRELSE AV EKOLOGISKT FOTAVTRYCK
Rengöring med vatten är renare och skonsammare än med toalettpapper. Geberits 
duschtoaletter får bra resultat i livscykelanalyser och är jämförbara med konventionella 
toaletter och användning av toalettpapper. Den extra vattenförbrukningen för 
duschfunktionen är av liten betydelse, medan tillverkningen av toalettpapper och 
elförbrukning för uppvärmning av vatten är centrala.

2. DUSCHTOALETTER MINSKAR 
TRÄFÖRBRUKNINGEN
Visste du att ett hushåll i genomsnitt förbrukar 27,5 
kg toalettpapper per år? Om du väljer en duschtoalett 
minskar du mängden trä som används för att tillverka 
toalettpapper med 61 kg per år. Det motsvarar en 1,7 
meter hög och 30 cm tjock trädstam.

3. RENGÖRING MED VATTEN HJÄLPER TILL 
ATT SPARA VATTEN
Rengöring med vatten förbrukar mindre vatten än 
rengöring med toalettpapper. Tillverkningen av 
toalettpapper för ett hushåll förbrukar årligen 2 350 l 
vatten. AquaClean Mera Comforts duschfunktion 
förbrukar bara 1 500 l vatten och sparar alltså 850 l 
vatten per år. Det motsvarar nästan 6 hela 150 liters 
badkar.

4. MINDRE TOALETTPAPPER ÄR BRA FÖR 
PLÅNBOKEN
Med en Geberit duschtoalett satsar du på hög 
kvalitet och låga driftkostnader. Samtliga 
AquaClean-modeller har energisparläge och 
använder max 0,5 W i standbyläge. Dessutom 
sparar ett hushåll cirka 212 rullar toalettpapper 
per år, vilket motsvarar ca 800 kronor.

GEBERIT AQUACLEANS DUSCHTOALETTER 
JÄMFÖRT MED KONVENTIONELLA TOALETTER 
MED TOALETTPAPPER OCH BIDÉ
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Grafiken visar miljöpåverkan, analyserad enligt metoden IMPACT World+.

Alla AquaClean duschtoaletter 
har energisparläge.

Baserat på:  
Ett hushåll med fyra personer som gör ett stort och fyra små 
toalettbesök per dag och person. Toalettpapper med fyra lager 
av icke återvunnet material, 5 rutor för små besök och 15 rutor 
för stora besök. 
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Priskategori 

WhirlSpray-duschteknik 

Spolkantslöst WC-porslin med TurboFlush 

Rimfree® WC-porslin 

Fjärrkontroll 

Fjärrstyrningsapp 

Programmerbara användarprofiler 

Orienteringsljus 

Antal justerbara steg av duschtryck 

Ställbar duscharmsposition 

Ställbar temperatur på duschstrålen 

Oscillerande duschstråle 

Ladydusch 

WC-sitsuppvärmning 

Varmluftstork 

Luktutsugning 

Beröringsfri automatisk 
mekanism för WC-locket 

SoftClosing 

QuickRelease-funktion 

Närhetssensor 

Avkalkningsfunktion 

Energisparläge 

Artikelnummer 

Bredd x höjd x djup (i cm) 

Golvstående modell 

Kan kombineras med Geberit Monolith

MODELLÖVERSIKT

AQUACLEAN MERA

COMFORT

4 profiler 

5 nivåer 

blank krom: 146.211.21.1 
alpinvit: 146.211.11.1 

39,5 x 35 x 59

CLASSIC

4 profiler 

5 nivåer 

blank krom: 146.201.21.1 
alpinvit: 146.201.11.1 

39,5 x 35 x 59 

alpinvit, vit: 146.241.11.1* 
alpinvit, vitt glas: 146.241.SI.1*

AQUACLEAN SELA

4 profiler 

5 nivåer 

blank krom: 146.221.21.1 
alpinvit: 146.221.11.1 
mattvit: 146.221.JT.1 

37,5 x 33 x 56,5

AQUACLEAN TUMA

COMFORT

4 profiler 

5 steg 

(bara via app) 

(endast lock) 

alpinvit: 146.291.141.1 
vitt glas: 146.291.SI.1 
svart glas: 146.291.SJ.1 
borstat stål: 146.291.FW.1 

duschtoalett: 36 x 39 x 55,3 

CLASSIC

1 profil (bara via app) 

5 steg 

(bara via app) 

(bara via app) 

(bara lock) 

duschtoalett: 146.091.11.1 

duschtoalett: 36 x 39 x 55,3 

alpinvit: 146.310.11.1 
vitt glas: 146.310.SI.1 
svart glas: 146.310.SJ.1 
borstat stål: 146.310.FW.1

alpinvit: 146.320.11.1

Väggmonterad Golvstående Sela Tuma Golvstående

MODELLFÄRGER

GEBERIT AQUACLEAN 
SELA OCH MERA 
COMFORT OCH CLASSIC

alpinvit 

blank krom 

GEBERIT AQUACLEAN 
TUMA COMFORT

alpinvitt 

glas, svart 

glas, vitt 

rostfritt stål, borstad 

AquaClean Tuma Classic 
finns endast i alpinvitt.

GEBERIT MONOLITH

glas, vitt 

glas, svart 

glas, lava 

glas, sandgrått 

stengods, betonglook 

stengods, skiffer  

kundspecifik

FÖR SAMTLIGA MODELLER GÄLLER:
Märkspänning/frekvens: 230V / 50-60 Hz, 
förinställd vattentemperatur 37°C, 
energisparläge < 0,5 W, specialglasyr 
KeraTect®

* Cisternerns täckplatta, vitt laminat (11) vitt glas (SI)

mattvit (endast Sela-porslin)

Detaljer om alla funktioner finns 
på vår hemsida 
www.geberit-aquaclean.se/
komfortfunktioner
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Geberit AB
Folketshusgatan 1
295 31 Bromölla

Tel. 0456 48000
aquaclean.se@geberit.com

www.geberit-aquaclean.se
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