Geberit AquaClean Tuma
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Verfrissend compact.
De nieuwe AquaClean Tuma van
Geberit brengt frisheid en comfort binnen handbereik. Dankzij zijn compacte
vorm maakt deze door designer
Christoph Behling ontworpen douchewc optimaal gebruik van de bestaande
ruimte. Met zijn fraaie designafdekplaat, verkrijgbaar in diverse kleuren en
materialen, biedt dit model zelfs kleine
badkamers een optimale esthetische
uitstraling en tovert deze in een handomdraai om in oases van pure wellness. Het is nu mogelijk om zonder
omvangrijke bouwkundige ingrepen te
genieten van alle voordelen van reinigen met water.
De AquaClean Tuma is leverbaar als compleet systeem met een volmaakt bijpassende wc-keramiek en onzichtbaar weggewerkte water- en elektriciteitsaansluitingen.
In een alternatieve uitvoering beschikt de
AquaClean Tuma tevens over een toiletzitting, die dezelfde functionaliteiten biedt als
het complete systeem en geschikt is voor
montage op uiteenlopende, reeds geïnstalleerde wc-keramieken.

De toiletzitting laat zich zonder omvangrijke
bouwkundige ingrepen eenvoudig en ongecompliceerd installeren en is daardoor echt
voor elke woning geschikt, zelfs voor huurwoningen. De toiletzitting is daarmee de
perfecte, ﬂexibele optie voor elke bewoner
die van een schoon en fris gevoel willen
genieten en tegelijk hun badkamer willen
upgraden.

Comfort
Zo eenvoudig als het maar kan.
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WhirlSpray douchetechnologie en
randloze wc-keramiek
De gepatenteerde WhirlSpray douchetechnologie met
pulserende, door dynamische ventilatie verfijnde
douchestraal garandeert een uitzonderlijk comfortabele reiniging, waarbij ook nog eens water wordt bespaard. Een grondigere reiniging en een aangename
douche-ervaring bij een lager waterverbruik - dat
zijn de overtuigende voordelen van de
Geberit AquaClean Tuma.
Met zijn Rimfree® wc-keramiek zonder spoelrand voldoet de AquaClean Tuma aan de nieuwste standaard
ten aanzien van hygiëne en onderhoudsgemak. De
spoeltechnologie met spoelwaterverdeler zorgt ervoor dat de wc volledig en dynamisch wordt doorgespoeld, zelfs bij een kleine spoeling. De spoelrandloze
wc-keramiek is erg gemakkelijk schoon te houden.
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1 Ladydouche

2 Warmeluchtföhn

De aparte ladydouche levert een uitzonderlijk zachte, luchtige
douchestraal voor een zachte reiniging. De douchekop is in de
douchearm geïntegreerd, onttrekt de arm aan het oog, en biedt
hygiënische bescherming als deze niet wordt gebruikt.

De intelligente droogfunctie houdt tijdens het drogen rekening
met de verandering in de gevoeligheid van de huid ten opzichte van
de warmte en reduceert heel geleidelijk de temperatuur van de
luchtstroom.

3 Verwarmde wc-zitting en luchtzuivering

4 Afstandsbediening

Dankzij de optioneel verstelbare verwarmde wc-zitting en gebruikersherkenning warmt de wc-zitting snel op, zodra iemand erop
gaat zitten. De automatisch geactiveerde, geluidsarme luchtzuivering met nalooptijd elimineert onaangename geuren. De lucht
wordt gezuiverd door een extreem duurzaam, keramisch honingraatfilter.

De AquaClean Tuma van Geberit is voorzien van een bedieningspaneel met intuïtieve afstandsbediening. Het bedieningspaneel biedt alle belangrijke douchefuncties. Op de afstandsbediening kunnen alle gegevens met slechts één hand
worden aangestuurd. Persoonlijke instellingen voor douchestraalsterkte, douchearmpositie en oscillatie, maar ook de instellingen
voor de wc-zitting, verwarming, luchtzuivering en droger kunnen
worden aangepast en opnieuw worden opgeroepen.

Extra comfort-functies
Individueel instelbare stand
van de douchearm

QuickRelease-functie voor
wc-deksel

Energiespaarmodus

Oscillerende douche

Ontkalkingsfunctie

Gebruikersherkenning

Frisheid
Eenvoudig te installeren.
Er zijn nagenoeg geen bouwkundige omstandigheden waarbij een
Geberit AquaClean Tuma niet kan worden geïnstalleerd. Het enige wat
nodig is, zijn aansluitingen voor water en elektriciteit.
Of het nu gaat om een nieuwbouwproject of een volledige renovatie, de nieuwe installatie-elementen voor wc’s van Geberit met inbouwreservoir bieden een betrouwbare oplossing. Omdat alle noodzakelijke aansluitingen van tevoren zijn gepland, laten alle AquaClean modellen zich probleemloos installeren en aansluiten op water en elektriciteit. Daarnaast biedt Geberit een eenvoudige ombouwset voor
ingebouwde wc-elementen zonder de benodigde aansluitpunten voor water en stroom. In dat geval blijven de wateraansluiting en mogelijk ook de elektrische aansluiting zichtbaar.
Als alternatief voor toepassing van de aanvulset kan ook een
Geberit AquaClean designplaat worden geïnstalleerd. Deze biedt
de mogelijkheid om de watertoevoer aan het oog te onttrekken
zonder in bestaande tegels te moeten boren. Het smalle paneel
wordt op het gladde, betegelde oppervlak aangebracht en kan te
allen tijde worden verwijderd zonder sporen na te laten. Dit is
daarom een excellente oplossing om douchewc’s op stijlvolle wijze
aan te sluiten, ook in huurwoningen.

↑ De Geberit AquaClean designplaat

Als er reeds een opbouwreservoir is aangebracht, of als er geen
mogelijkheid bestaat om het reservoir in de wand weg te werken
vanwege gebrek aan tijd, budget of de bouwwijze van de woning,
dan biedt de Geberit Monolith sainitairmodule nog een alternatief.
Achter een elegant glasoppervlak verbergt zich een ultraplat reservoir met alle benodigde sanitairtechniek. De Monolith is ontworpen om snel en ongecompliceerd te worden geplaatst en kan
op bestaande water aan- en afvoerleidingen worden aangesloten.

↑ De Geberit Monolith sanitairmodule

Idealiter heeft de installateur de contactdoos reeds naast de wc
aangebracht, zodat de benodigde elektra meteen kan worden
aangesloten. Uw badkamer laat zich in een oogwenk omtoveren in
een pure wellness oase.
Omdat alle Geberit AquaClean douchewc’s zijn uitgerust met een
geïntegreerde spoelgarnituur die apart blijft van het drinkwaternet, bestaat er geen noodzaak tot installatie van aanvullende
voorzieningen om volledig te voldoen aan de drinkwaternormen
EN 1717, EN 13077 en KIWA.

Alle technologie van de AquaClean Tuma is ondergebracht in de
compacte functie-eenheid boven de wc-keramiek. Gebruikers
hebben toegang tot de hoofdschakelaar via de afneembare designafdekplaat met de vulopening voor het bijvullen van het ontkalkingsmiddel voor het volautomatische ontkalkingsprogramma,
dat alle watervoerende delen vrij houdt van kalkvlekken.
De wandbevestiging en de water- en elektriciteitsaansluitingen
gaan schuil achter de keramische kom en zijn daarom niet zichtbaar, maar wel heel gemakkelijk toegankelijk voor installatiedoeleinden.

De Geberit AquaClean Tuma onderscheidt zich door
zijn stijlvolle combinatie van eenvoudig maar elegant
design en geavanceerde, innovatieve technologie.
Dankzij de fraaie designafdekplaat, leverbaar in wit
kunststof, zwart of wit glas, of geborsteld roestvast
staal, harmonieert deze douchewc volmaakt met
iedere badkamerambiance.
Zijn compacte afmetingen zorgen voor een optimale
ruimtebenutting en maken hem met name voor kleine
badkamers tot de ideale keus.

T 00 800 00 432 432 (gratis)
F 030 – 605 33 92
info.nl@geberit.com
→ www.geberit-aquaclean.nl
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