Geberit AquaClean Sela

Nová
dimenze
čistoty.

Nové

Zažijte Geberit AquaClean.
Voda je nedílnou součástí naší každodenní hygieny.
Čistí, osvěžuje a pečuje o nás. Na Dálném východě
se lidé po použití toalety spoléhají na vodu již od
pradávna. Také u nás se začíná prosazovat jemný
a přirozený způsob WC hygieny, při kterém se
používá místo papíru voda. S toaletou Geberit
AquaClean si můžete dopřát tento příjemný zážitek
jedním zmáčknutím tlačítka. Objevte toaletu, která
Vás očistí vodou. A zažijte pocit dokonalé svěžesti
a čistoty po celý den.

1. Jemná a perlivá sprcha Vás omyje
přesně s takovou intenzitou, která
Vám bude příjemná – na výběr máte
pět úrovní tlaku vody.
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2. Rameno sprchy se před každým
použitím a také po něm opláchne
čistou vodou.
3. Pomocí intuitivního dálkového
ovládání snadno aktivujete
sprchový proud a nastavíte jeho
vlastnosti.
4. Můžete také použít přehledný
ovládací panel umístěný elegantně
pod víkem toalety.

Geberit AquaClean Sela
Technické údaje
→→ Šířka x výška x délka: 38,5 x 38,0 x 57,8 cm
→→ Velikost otvoru ve WC sedátku (délka x šířka): 30,0 x 20,0 cm
→→ Jmenovité napětí/síťová frekvence: 220–230 V/50-60 Hz
→→ Rozsah tlaku vody *: 0,5–10 bar
→→ Průtok sprchovací vody: 0,9–1,5 l/min
→→ Počet nastavitelných úrovní intenzity sprchovacího proudu: 5
→→ Nastavitelná poloha sprchovacího ramene
→→ Doba sprchování nastavená z výroby: 20 sekund
→→ Teplota sprchovací vody nastavená z výroby: cca 37° C
→→ Oscilační sprcha (rameno sprchy se pohybuje vpřed a vzad)

Materiál
→→ Sedátko a víko jsou vyrobeny z vysoce odolného a kvalitního
Duroplastu
→→ Sedátko a víko jsou vybaveny technologií pomalého sklápění a stop
pozice při odklápění
→→ Keramika se speciální povrchovou úpravou zabraňující usazování
nečistot
→→ Pohledový kryt funkční části AquaClean je vyrobený z ASA
→→ Barva: alpská bílá

Rozsah dodávky
→→ Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií (CR2032)
→→ Upevňovací materiál
→→ Plastový kryt pro servis
→→ Čisticí souprava Geberit AquaClean

Možné kombinace s výrobky
→→ Instalační systém Geberit Duofix a Geberit Kombifix
→→ Designová krycí deska Geberit AquaClean
→→ Sanitární modul Geberit Monolith
→→ Ovládací tlačítka splachování Geberit Sigma a Omega
(podle typu splachovací nádržky)

* nelze používat s dešťovou vodou

Geberit AquaClean Sela:
toaleta s integrovanou sprchou,
která vypadá jako běžné WC.
Její nadčasový, klasický design
vytvořený návrhářem a architektem
Matteo Thunem nenásilně sladíte
s interiérem každé koupelny.
Sofistikovaná technologie,
sprchovací funkce, stejně tak jako
přívod vody a elektřiny, jsou zcela
skryty v keramickém těle WC mísy.
Jemná a perlivá sprcha zaručuje
dokonalou očistu při nízké spotřebě
vody. Díky integrované funkci
detekce uživatele se voda
v zásobníku začne ohřívat už ve
chvíli, kdy se přiblížíte k toaletě.
Geberit AquaClean Sela se snadno
udržuje v čistotě. Snoubí se v ní
moderní hygiena, špičkový design
a ohleduplnost vůči životnímu
prostředí.
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