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Geberit AquaClean Mera
Een meesterwerk
van functie en design.

Geberit AquaClean Mera als
compleet systeem brengt het
comfort en het gemak van een
douchewc naar een geheel nieuw
niveau. Zijn verfijnde technologie
en stijlvolle design vullen elkaar
feilloos aan, zodat het reinigen
met water gewoonweg vanzelfsprekend wordt. Deze douchewc
van Geberit, naar ontwerp van
Christoph Behling, springt in het
oog, maar past ook perfect in elk
badkamerontwerp.
Deze douchewc blijft u dan ook verbazen,
hoe vaak u hem ook gebruikt. De Geberit
AquaClean Mera wordt gekenmerkt door
materialen van hoge kwaliteit, vloeiende
lijnen en naadloze overgangen. Het chrome
oppervlak van de designplaat geeft een
zwevende indruk, benadrukt door het spel
van reflecties. Wat zijn verfijnde technologie betreft, laat deze douchewc op het
eerste gezicht niet veel zien: alle stroom- en
wateraansluitingen zijn opgenomen in de
behuizing. Aan de binnenkant zit de Geberit
AquaClean Mera echter vol met revolutionaire technologie. Dit product beschikt als
eerste over de gepatenteerde WhirlSpray
douchetechnologie.
Een ander hoogtepunt is het closet
zonder spoelrand met zijn kenmerkende
asymmetrische binnengeometrie.
Dit vormt de basis voor de innovatieve
TurboFlush-spoeltechniek, die het
mogelijk maakt om het toilet zeer grondig
en toch geruisloos te spoelen.
Het hybride warmwatersysteem dat
bestaat uit een combinatie van een
permanente doorstroomverwarmer
en boiler, zorgt voor een onmiddellijke
en permanente warm watertoevoer
op lichaamstemperatuur.
Extra comfort functies maken dit product
compleet, zoals: een discreet oriëntatielicht voor in het donker, een wc-deksel die
automatisch open en dicht gaat, gemaakt
van kwalitatief hoogwaardig kunststof
inclusief verwarming in de wc-zitting en
geurzuivering direct uit het closet.
De Geberit AquaClean Mera is een echt
meesterwerk van functie en design.

← De Geberit AquaClean Mera is beschikbaar
met een witte of verchroomde designplaat.

Welzijn
Hoe werkt het? Heel makkelijk.

WhirlSpray douchetechnologie
De gepatenteerde WhirlSpray douchetechnologie, wordt gekenmerkt door twee douchekoppen
en garandeert een uiterst doelgerichte en grondige reiniging. Dit wordt mogelijk gemaakt door
een pulserende douchestraal met dynamische
ventilatie. De voordelen zijn indrukwekkend:
een grondigere reiniging en een aangename
douche-ervaring met een lager waterverbruik.

TurboFlush spoeltechnologie
De innovatieve TurboFlush spoeltechnologie,
gecombineerd met de asymmetrische binnengeometrie van het door Geberit ontwikkelde
closet zonder spoelrand, maakt het mogelijk om
het toilet zeer grondig en geruisloos te spoelen.
Hiervoor zijn een opening aan de zijkant en
optimale geleiding van de spoelwaterstroom
nodig. Het kwalitatief hoogwaardige keramiek is
afgewerkt met een speciale oppervlaktecoating
ter voorkoming van vuilaanslag. Onbereikbare
zones zijn er nauwelijks, omdat randen en hoeken
volledig overbodig zijn gemaakt.

Afstandsbediening
De afstandsbediening beschikt over een overzichtelijk display en ligt goed in de hand.
Gegevens invoeren kan met één hand en er is slechts één klik op de knop nodig om
uw persoonlijke watertemperatuur, douche-intensiteit en positie van de douchearm
in te stellen. U kunt andere voorkeursinstellingen controleren en wijzigen via het
menu op het display aan de achterkant van de afstandsbediening.
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Ladydouche
De aparte ladydouche zorgt voor een bijzonder
delicate douchestraal. De douchekop is in
de douchearm geïntegreerd, waardoor hij
hygiënisch schoon blijft, zelfs als hij niet
in gebruik is.

Warmeluchtföhn
De arm van de warmeluchtföhn schuift onafhankelijk van de douchearm uit en brengt zichzelf
automatisch in de juiste positie om een optimaal
droogresultaat te garanderen. De intelligente
droogfunctie houdt tijdens het drogen rekening
met de verandering in de gevoeligheid van de
huid ten opzichte van de warmte.

Luchtzuivering
Automatisch geactiveerde, geruisloze
luchtzuivering verwijdert onaangename
geurtjes meteen op de plaats waar ze ontstaan:
in het closet. De lucht in het closet wordt
gezuiverd door een honingraatfilter met een
lange levensduur.

→→ Een eersteklas compleet toiletsysteem
→→ WhirlSpray douchetechnologie voor een zachte,
vitaliserende douchestraal
→→ Keramisch closet zonder spoelrand met TurboFlush
spoeltechnologie voor grondig spoelen zonder te spatten
→→ Hybride warmwatersysteem voor een onmiddellijke en
continue toevoer van warm water
→→ Discreet, gekleurd en individueel programmeerbaar
oriëntatielicht
→→ WC-deksel gaat automatisch open en dicht
→→ Ergonomische WC-zitting met geïntegreerde verwarming
→→ Aparte ladydouche, in een beschermde positie wanneer
deze niet gebruikt wordt
→→ Doeltreffende luchtzuivering
→→ Intelligente föhn-functie
→→ Afstandsbediening
→→ Geïntegreerde ontkalkingsfunctie voor de douchearm en
het warmwatersysteem
→→ Verborgen stroom- en wateraansluitingen
→→ Geberit AquaClean Mera Comfort, glans chroom:
146.210.21.1
→→ Geberit AquaClean Mera Comfort, alpien-wit:
146.210.11.1
→→ Beschikbaar vanaf september 2015

↑ Een onopvallend licht valt in het oog en dient als nuttige gids in het donker.
Deze sfeervolle ledlichtbundel is naar keuze instelbaar in zeven kleuren en vijf helderheidsniveaus.

T 030 – 605 77 00
F 030 – 605 33 92
aquaclean.nl@geberit.com
→ www.geberit-aquaclean.nl
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