
GEBERIT AQUACLEAN. DUSJTOALETTET.

RENT VANN 
ER ALT JEG 
TRENGER.

MED ALLE 2023 

MODELLER



DEN FRISKE 
FØLELSEN
Vann er uunnværlig for daglig personlig hygiene. Det rengjør 
skånsomt, men likevel grundig. Stadig flere mennesker er derfor 
begeistret for den naturlige og velgjørende toaletthygienen med vann 
i stedet for papir når de har brukt toalettet. Et Geberit AquaClean 
dusjtoalett sørger for komfortabel renhet og velvære og gir brukeren 
med et knappetrykk en velpleid, trygg og selvsikker følelse av friskhet 
hele dagen.



Servant: Geberit VariForm  
toppmontert rund servant 
Underskap: Geberit VariForm 
Speil: Geberit Option-speil  rund 
Slukrenne: Geberit CleanLine80  
Betjeningsplate: Geberit Sigma70  
Toalett: Geberit AquaClean Sela krom 
←
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Servant og underskap: Geberit ONE 
Speil: Geberit ONE speilskap 
Betjeningsplate: Geberit Sigma50 
Toalett : Geberit AquaClean Mera 
krom 
↓
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Modellene og fordelene ved dem

GEBERIT AQUACLEAN MERA 
Gjennomført genial

GEBERIT AQUACLEAN TUMA 
Overraskende allsidig
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Løsninger for alle bad

GEBERIT OG MILJØET 
4 bærekraftige argumenter for dusjtoalett
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Servant og underskap: Geberit ONE 
med sideelement 
Speil: Geberit Option Plus Square 
Betjeningsplate: Geberit Sigma70 
Toalett: Geberit AquaClean Mera krom 
↓
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HVORFOR VELGE GEBERIT AQUACLEAN?

MED KUN VANN 
BLIR DET 
VIRKELIG RENT
Vil du rengjøre de skitne hendene bare med papir eller bytte ut dusjen 
med en tørr rengjøring? Sikkert ikke, for uten vann kan man ikke bli ren. 
Akkurat som den daglige dusjen rett og slett hører med, ønsker Geberit 
også å endre den personlige toaletthygiene i kulturen på lang sikt: Med 
AquaClean dusjtoaletter vil du føle deg som om du har fått en frisk dusj 
etter hvert toalettbesøk, bare med et tastetrykk.

Mer informasjon 
www.geberit-aquaclean.no/dusjfunksjon

... tror den personlige hygiene er 
viktig eller veldig viktig.

HVA ER ET DUSJTOALETT?
Moderne dusjtoaletter er ikke hva de en gang var. 
Dusjarmen er i en godt beskyttet hvilestilling. Du kan 
starte dusjprosessen ved å trykke på en knapp. 
Dusjarmen beveger seg fremover fra hvilestillingen, 
og noen sekunder senere blir baken din dusjet av en 
behagelig, kroppsvarm vannstråle. Den patenterte 
dusjteknologien WhirlSpray gir ekstra grundig 
rengjøring med lavt vannforbruk.

98%

80%

NR.1

... tror at personlig rengjøring 
med vann er rensligere.

Dusjtoaletter er det klar nummer 1 
for rengjøring med vann.

* Kilde: Geberit Hygiene Study 2021, 9 europeiske land, 18000 deltakere

HYGIENE STUDIE *
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Toalett: Geberit AquaClean 
Mera Classic hvit  
Betjeningsplate: Sigma70, 
hvit 
→
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HVORFOR VELGE ET 
DUSJTOALETT FRA 
GEBERIT

SPENNENDE DESIGN
Takket være produktdesigneren Christoph Behling 
passer AquaClean-dusjtoaletter harmonisk i alle 
baderom. AquaClean-dusjtoalettene Mera, Sela og 
Tuma ser slanke og rene ut med sin miniatyriserte 
teknologi.

OPTIMAL KVALITET OG SERVICE
I 1978 introduserte Geberit det første toalettet med 
dusjfunksjon. I mer enn 40 år har vi ervervet 
inngående kunnskap. Hvis du kjøper et Geberit 
dusjtoalett, vil du få langvarig glede av produktet. 
Topp kundeservice, alternativer for ekstern service 
via app og servicepartnere med utmerket opplæring 
fra Geberit sikrer god kundestøtte for produktet selv 
etter kjøpet.

MONTERT I SVEITS
Sentralt i Geberits hovedkvarter i Rapperswil-Jona i 
Sveits er mer enn 100 ansatte ansvarlige for presis 
og pålitelig montering av alle Geberits dusjtoaletter. 
Produktene er i samsvar med europeiske standarder 
og har korte transportstrekninger takket være den 
sentrale plasseringen.

REGISTRER PRODUKTET
Geberit står for suveren kvalitet, med holdbare 
produkter, materialer av høy kvalitet og pålitelig 
reservedelssikkerhet. Hvis du registrerer produktet, 
vil du motta nyttig informasjon om bruk og 
vedlikehold, noe som sikrer langvarig glede av 
produktet.

Produktdesigner Christoph Behling.

Montering av dusjtoaletter...

 ... i hjertet av Europa, i den sveitsiske byen Rapperswil-Jona.
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RENHET MED ET 
KNAPPETRYKK

SKÅNSOM INTIMHYGIENE
Med en ekstra dusjstråle sørger den 
skånsomme damedusjen for sikker 
intimhygiene med rent vann. Dysen som 
er integrert i dusjarmen, er beskyttet når 
den ikke er i bruk.

INGEN VOND LUKT
Luktavsuget fjerner ubehagelig lukt 
før den kan spre seg. Systemet startes 
automatisk når man setter seg på 
dusjtoalettet.

SKÅNSOM TØRKING
Varmluftstørreren tilbyr den perfekte 
løsningen for varsom og skånsom tørking 
med fem temperaturtrinn som kan stilles 
inn individuelt.

FULLSTENDIG BRUKERORIENTERT
Takket være nærhetssensoren starter 
funksjoner som vannoppvarming, 
setevarme og  orienteringslys automatisk.

PERSONLIG VELVÆREPROGRAM
Alle funksjonene til dusjtoalettet kan styres i 
en håndvending. Fjernkontrollen gir en rask 
oversikt, og alle betjeninger kan gjøres med 
én hånd. Et knappetrykk er nok til å hente 
frem personlige innstillinger.

FULLSTENDIG REN
Pulseringsfunksjonen beveger dusjarmen 
varsomt frem og tilbake og gir dermed 
enda grundigere rengjøring.

www.geberit-aquaclean.no/dusjtoalettet/komfort-funksjoner
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SÅ Å SI BERØRINGSFRI
Ved hjelp av nærhetssensor 
åpnes og lukkes toalettlokket 
automatisk.

ET MIDTPUNKT OGSÅ OM 
NATTEN
Et automatisk aktivert diskret 
lys i syv valgbare farger og fem 
lysstyrkenivåer fungerer som en 
guide om natten.

TOPPKARAKTERER FOR 
SETET
Det ergonomisk optimaliserte 
toalettsetet i robust Duroplast har 
en integrert toalettsetevarmer.

PERFEKT RENHET
I løpet av de siste 40 årene har Geberit 
hele tiden perfeksjonert dusjfunksjonen 
og det sentrale i hvert dusjtoalett – 
dusjstrålen.

Den innovative WhirlSpray-
dusjteknologien gir ekstra grundig og 
behagelig rengjøring takket være den 
dynamiske luftblandingen.
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2

3

FJERNKONTROLL/VEGGBETJENINGSPANEL
Alle funksjoner på dusjtoalettet styres på et blunk:  Fjernkontrollen og det 
trådløse, fritt posisjonerbare veggbetjeningspanelet gir en rask oversikt. 
Med intuitiv brukervennlighet kan alle funksjoner utføres med én hånd 
ved begge betjeningsmåter. Fire brukerprofiler kan lagres i den elegante 
fjernkontrollen. Veggbetjeningspanelet fås i hvitt og svart og bestilles 
separat.

2 TURBOFLUSH-SKYLLETEKNOLOGI
Den innovative TurboFlush-skylleteknologien, som er basert 
på en strømningsoptimalisert, kantfri toalettskål utviklet av 
Geberit, gjør det mulig å utføre ekstra dempet og grundig skyll. 
Dermed kan toalettet skylles når som helst, selv om natten, uten 
forstyrrende lyder. Og ettersom TurboFlush-skylleteknologien 
skyller toalettet renere enn et vanlig skyll, kan du nesten alltid la 
toalettbørsten bli stående.

1 WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI
Med den patenterte dusjteknologien WhirlSpray kan du 
nyte en behagelig dusjfunksjon. Dette skjer ved hjelp av 
dusjstrålen, som forbedres med en dynamisk luftblanding 
for målrettet og grundig rengjøring med lavt vannforbruk. 
Det får deg til å føle deg frisk og ren hele dagen.

3 LUKTAVSUG
Hvem vil vel at det skal lukte ubehagelig på badet? Med 
det automatiske, støysvake luktavsuget absorberes 
uønsket lukt allerede innvendig i toalettskålen og 
elimineres ved hjelp av et keramisk filter. Siden systemet 
kjører i to minutter, er det ikke nødvendig med ekstra 
vifte.
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4

5

6

4 TØRRER
Tørt, hardt toalettpapir føles ikke behagelig. Den berøringsfrie 
varmlufttørreren er en perfekt løsning.  Den tørrer veldig forsiktig 
og skånsomt. Tørrerarmen justeres automatisk til siste posisjon 
for dusjarmen for å gi optimal tørkeytelse. Temperaturen kan 
justeres i fem trinn.

6 ORIENTERINGSLYS
Det diskré orienteringslyset er akkurat sterkt nok til å vise vei 
om natten, og gjør det enklere å sovne etterpå. Det aktiveres av 
nærhetssensoren og lyser opp i én av sju valgbare nyanser og 
fem lysstyrkenivåer.

AQUACLEAN-FUNKSJONER I GEBERIT HOME-APPEN
Som andre Geberit-produkter kan funksjonene for 
dusjtoalettet enkelt og greit styres fra Geberit Home-
appen. Smarttelefonen blir dermed en fjernkontroll der alle 
personlige innstillinger kan lagres og tas med på reiser.

5 OPPVARMING AV TOALETTSETET
På samme måte som du setter pris på et oppvarmet bilsete om 
vinteren, vil du også like et varmt toalettsete på dusjtoalettet. 
Det oppvarmede setet gir en behagelig følelse og gjør at du 
slapper av. Den individuelt justerbare oppvarmingsfunksjonen 
starter med en gang.

Gratis tilgjengelig
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«Også toalettet gir meg 
en ren følelse hver dag.»



MODELLENE OG 
FORDELENE VED DEM

GEBERIT AQUACLEAN

Geberit AquaClean dusjtoaletter fås i et bredt utvalg av varianter. 
Finn den perfekte modellen for dine behov.

FOR DESIGNELSKERE
AquaClean Sela er et designhøydepunkt på 
alle bad. Elegant, med høy kvalitet og med en 
rekke komfortfunksjoner oppfyller den de 
høye kravene til et dusjtoalett.

FOR DEN PRISBEVISSTE
AquaClean Tuma er en kompakt allrounder som 
inneholder de viktigste funksjonene. 

AQUACLEAN TUMA CLASSIC

WhirlSpray-dusjteknologi 

Rimfree® toalettskål 

Fjernkontroll-app 

Brukerprofil (app) 

Temperatur på dusjvann kan reguleres (app)

AQUACLEAN TUMA COMFORT

WhirlSpray-dusjteknologi 

Rimfree® toalettskål 

Fjernkontroll 

Fjernkontroll-app 

4 programmerbare brukerprofiler 

Temperatur på dusjvann kan reguleres (app) 

Ladydusj 

Tørker 

Luktavsug 

Toalettsetevarme

AQUACLEAN SELA

WhirlSpray-dusjteknologi 

Toalettskål uten skyllekant 

TurboFlush-skyllteknologi 

Fjernkontroll 

Fjernkontroll-app 

4 programmerbare brukerprofiler 

Temperatur på dusjvann kan reguleres 

Ladydusj 

Orienteringslys
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FOR DEN UTSØKT KROPPSBEVISSTE
Toppmodellen blant Geberits dusjtoalett heter AquaClean Mera. Den har alt 
som trengs av funksjoner, og er det mest solgte dusjtoalettet i Europa. I 
tillegg til dusjfunksjonen, inkludert Ladydusj, inkluderer den en rekke andre 
fasiliteter – fra setevarme til automatisk åpning av toalettlokket og tørrer.

AQUACLEAN MERA CLASSIC

WhirlSpray-dusjteknologi 

Toalettskål uten skyllekant 

TurboFlush-skyllteknologi 

Fjernkontroll 

Fjernkontroll-app 

4 programmerbare brukerprofiler 

Temperatur på dusjvann kan reguleres 

Ladydusj 

Tørker 

Luktavsug

AQUACLEAN MERA COMFORT

WhirlSpray-dusjteknologi 

Toalettskål uten skyllekant 

TurboFlush-skyllteknologi 

Fjernkontroll 

Fjernkontroll-app 

4 programmerbare brukerprofiler 

Temperatur på dusjvann kan reguleres 

Ladydusj 

Tørker 

Luktavsug 

Toalettsetevarme 

Orienteringslys 

Toalettlokk som åpnes og lukkes automatisk

Ytterligere funksjoner for alle modeller på side 50.

BESTSELGER

AQUACLEAN MERA CLASSIC

WhirlSpray-dusjteknologi 

Toalettskål uten skyllekant 

TurboFlush-skyllteknologi 

Fjernkontroll 

Fjernkontroll-app 

4 programmerbare brukerprofiler 

Temperatur på dusjvann kan reguleres 

Ladydusj 

Tørker 

Luktavsug

Gulvstånde
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Hvordan ser det ut, det dusjtoalettet som du liker best og 
får mest nytte av? Som Geberit AquaClean Mera Comfort! 
Toppmodellen kjennetegnes av enestående design og 
fremragende funksjoner. AquaClean Mera kombinerer tidløs 
eleganse med materialer av høyeste kvalitet. Samtidig gir det 
luksuriøse dusjtoalettet perfekt komfort, blant annet med 
den unike WhirlSpray-dusjteknologien og en rekke andre 
behagelige funksjoner.

GJENNOMFØRT 
GENIAL

GEBERIT AQUACLEAN MERA

www.geberit-aquaclean.no/mera

← 
Servant: Geberit ONE toppmontert, rektangulær 
Underskap: Geberit ONE møbel 
Speil: Geberit ONE speilskap 
Betjeningsplate: Geberit Sigma50 
Toalett: Geberit AquaClean Mera Comfort krom
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FUNKSJONER AQUACLEAN MERA COMFORT OG CLASSIC

EKSTRA KOMFORTFUNKSJONER AQUACLEAN MERA COMFORT

AQUACLEAN MERA COMFORT OG CLASSIC FÅS I TO DESIGNVARIANTER

WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI

FJERNKONTROLL

JUSTERBAR DUSJPOSISJON

OSCILLERENDE DUSJSTRÅLE

VARMLUFTSTØRRER

QUICK-RELEASE FUNKSJON 
FOR TOALETTLOKK OG SETE

AVKALKINGSFUNKSJON

TOALETTSKÅL UTEN KANT MED 
TURBOFLUSH-SKYLLTEKNOLOGI

FJERNKONTROLL-APP

TEMPERATUR PÅ DUSJVANN KAN 
REGULERES

SEPARAT LADYDUSJ

LUKTAVSUG

BRUKERREGISTRERING

ENERGISPAREMODUS

TOALETTSETEVARME

TOALETTLOKK SOM ÅPNES 
OG LUKKES AUTOMATISK

ORIENTERINGSLYS

Deksel: Hvit 
Porselen: Hvit

Deksel: Blankforkrommet 
Porselen: Hvit

KREVER STRØMTILKOBLING
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AQUACLEAN MERA COMFORT OG CLASSIC FÅS I TO DESIGNVARIANTER

↑ 
GULVSTÅENDE MODELL
AquaClean Mera fås også som gulvstående 
modell. Det kompakte dusjtoalettet 
imponerer med kombinasjonen med 
integrert synlig sisterne og byr på de samme 
funksjonene som AquaClean Mera Classic. 
En ytterligere fordel med den gulvstående 
modellen er at sittehøyden på toalettskålen 
kan velges individuelt og justeres trinnløst.
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GEBERIT AQUACLEAN SELA

SMART 
SKJØNNHET
Med sitt puristisk-elegante design kan Geberit AquaClean 
Sela bli en favorittmodell. Dusjtoalettet utmerker seg med et 
klart formspråk kombinert med materialer av høyeste kvalitet. 
AquaClean Sela tilbyr svært enkle funksjoner med intuitiv 
betjening og passer i så å si hvilket som helst baderom uten at 
det er åpenbart at det er et dusjtoalett.

www.geberit-aquaclean.no/sela

← 
Servant og underskap: Geberit VariForm  
Betjeningsplate: Geberit Sigma70 
Toalett: Geberit AquaClean Sela krom
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OVERSIKT OVER ALLE KOMFORTFUNKSJONER

WHIRLSPRAY-
DUSJTEKNOLOGI

FJERNKONTROLL

ORIENTERINGSLYS

TEMPERATUR PÅ DUSJVANN KAN 
REGULERES

LADYDUSJ

QUICK-RELEASE FUNKSJON

AVKALKINGSFUNKSJON

KREVER STRØMTILKOBLING

TOALETTSKÅL UTEN SPYLEKANT MED 
TURBOFLUSH-SPYLETEKNOLOGI

FJERNKONTROLL-APP

JUSTERBAR 
DUSJARMPOSISJON

PULSERENDE DUSJSTRÅLE

LUKK TOALETTSETET OG -LOKKET 
MED SOFT-CLOSE-MEKANISME

BRUKERREGISTRERING

ENERGISPAREMODUS

AQUACLEAN SELA FÅS I TRE DESIGNVARIANTER.

Deksel: Hvit 
Porselen: Hvit

Deksel: Blankforkrommet 
Porselen: Hvit

Deksel: Hvit matt 
Porselen: Hvit matt

FRISK LUFT MED AQUACLEAN SELA

Geberit AquaClean Sela er ideell å kombinere med 
Geberit DuoFresh luktavsugsmodul. Så snart noen sitter 
på toalettseteringen, starter luktavsuget automatisk. 
Modulen eliminerer ubehagelig lukt raskt og effektivt. Den 
kan enkelt monteres i Geberit Sigma-sisterner og 
kombineres med nesten hvilken som helst Sigma 
betjeningsplate.

← 
Skann QR-koden og 
lær mer om Geberit 
DuoFresh-modulen.
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GEBERIT AQUACLEAN TUMA

OVERRASKENDE 
ALLSIDIG
Geberit AquaClean Tuma Classic er den ideelle basismodellen. 
Den tilbyr basisfunksjonen til et dusjtoalett til en attraktiv pris. Hvis 
du ønsker å nyte godt av andre komfortfunksjoner, har AquaClean 
Tuma Comfort også andre fordeler, som toalettsetevarme eller 
varmlufttørrer. AquaClean Tuma har Rimfree ® toalettskål og skjulte 
tilkoblinger for elektrisitet og vann.

www.geberit-aquaclean.no/tuma

← 
Servant og underskap: Geberit ONE  
Speil: Geberit ONE speilskap 
Betjeningsplate: Geberit Sigma50 
Toalett: Geberit AquaClean Tuma Classic
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FUNKSJONER AQUACLEAN TUMA COMFORT OG CLASSIC

EKSTRA KOMFORTFUNKSJONER GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

AQUACLEAN TUMA COMFORT FÅS I FIRE DESIGNDEKSLER

WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI

JUSTERBAR DUSJARMPOSISJON
(kun for Classic via app)

OSCILLERENDE DUSJSTRÅLE

TOALETTLOKK OG SETE MED 
SOFT-CLOSE-MEKANISME

ENERGISPAREMODUS

KREVER STRØMTILKOBLING

RIMFREE® TOALETTSKÅL

TEMPERATUR PÅ DUSJVANN 
KAN REGULERES
(kun via appen) 

AVKALKINGSFUNKSJON

QUICKRELEASE-FUNKSJON
(kun lokk)

FJERNKONTROLL-APP

FJERNKONTROLL

TOALETTSETEVARME

LUKTAVSUG

SEPARAT DAMEDUSJ

TØRRRER

BRUKERIDENTIFIKASJON

Deksel: Hvit plast 
Toalettskål: Hvit

Deksel: Svart glass 
Toalettskål: Hvit

Deksel: Hvitt glass 
Toalettskål: Hvit

Deksel: Børstet rustfrittstål 
Toalettskål: Hvit
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GEBERIT AQUACLEAN GULVSTÅENDE LØSNINGER

STABILT, PRAKTISK, 
ESTETISK
Enten det gjelder nybygg, omfattende oppussing eller en oppgradering. De 
gulvstående dusjtoalettene er en passende løsning for alle baderom hvor 
avløp kommer opp av gulvet. De to modellene imponerer ikke bare med det 
rene utseendet, men har også med de velkjente funksjonene til de tilsvarende 
vegghengende modellene.

Det kompakte gulvstående dusjtoalettet 
AquaClean Mera imponerer med sin kombinasjon 
av integrert synlig sisterne og byr på de samme 
funksjonene som AquaClean Mera Classic. En 
annen fordel med den gulvstående modellen 
er at sittehøyden på toalettskålen kan velges 
individuelt under montering, og toalettskyllet 
kan utløses via fjernkontrollen. Frontpanelet på 
sisternen fås i hvitt laminat eller hvitt glass. 
←

← 
I tillegg til den veggmonterte AquaClean Tuma 
finnes det en gulvstående versjon. Det kompakte 
porselenet i kombinasjon med Geberit Monolith 
utenpåliggende sisterne passer perfekt inn i så å si 
alle baderomsmiljøer. Det gulvstående dusjtoalettet 
er tilgjengelig i både Comfort- og Classic-versjonen. 
Fargepaletten fås også i de kjente variantene, som 
for den veggmonterte versjonen.
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Servant og underskap: Geberit 
Smyle Square 
Speil: Geberit Option Basic Square 
Betjeningsplate: Geberit Sigma20 
Toalett: Geberit AquaClean Tuma 
Comfort gulvstående 
↓
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FÅ INSPIRASJON

↑ 
Det moderne Geberit VariForm-
underskap med toppmontert rund 
servant kompletteres på perfekt vis av 
den puristiske designen til AquaClean 
Sela med krom deksel.

↑ 
Den nye AquaClean Sela hvit matt 
harmonerer med de matte overflatene 
på Geberit Sigma70 betjeningsplaten 
og iCon-servanten.
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↑ 
AquaClean Tuma i perfekt kombinasjon med møbler i baderomsserien Geberit iCon. 
Geberit Option Plus-speilet skaper en lun atmosfære med sitt integrerte lys.

↑ 
Kvalitet kommer til uttrykk i mange fasetter: 
Dusjtoalett-toppmodellen AquaClean Mera 
Comfort krom og baderomsmøbler av høy 
kvalitet fra Geberit ONE.
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DIGITAL STØTTE

FLEKSIBILITET 
FOR DEG

REGISTRER AQUACLEAN I HOME-
APPEN
Når du registrerer dusjtoalettet vil du få 
raskere hjelp, dersom du skulle trenge 
det. Alt du trenger å gjøre, er å registrere 
modellen på www.geberit-aquaclean.no/
registrering eller sende det vedlagte 
garantikortet til Geberit innen 90 
arbeidsdager fra installasjonsdatoen.

↑ 
I tillegg til betjening av AquaClean-dusjtoaletter, kan 
registreringen også enkelt utføres via smarttelefon.

PRAKTISK HJEMMEFRA
En serviceopplevelse hjemmefra? Det er 
nå mulig takket være det unike eksterne 
vedlikeholdet av dusjtoalett. Geberits 
kundestøtteteam får ekstern tilgang til 
dusjtoalettet med din tillatelse via 
smarttelefonen og utfører fjernstyrt 
service.

Geberit Home-appen gjør smarttelefonen til en fjernkontroll for 
AquaClean-dusjtoaletter. Alle funksjoner kan kjøres og lagres via 
appen. I tillegg går programvareoppdateringer raskt og enkelt. De 
korte videoene som er tilgjengelige i appen gir geniale tips og triks 
for vedlikehold og pleie.
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UNIK, EKSTERN 

SERVICE
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Enkel og grundig 
rengjøring med 
toalettskål uten 
skyllekant 
↓
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HYGIENE ER 
ENKELT
MED INTELLIGENT TEKNOLOGI

Hygiene og renhold står i høysetet ved utvikling 
av AquaClean-dusjtoaletter. Dette ser man 
tydelig ved den ripebestandige KeraTect® 
porselensglasuren, som sikrer langvarig 
beskyttelse av overflatene og gjør  
rengjøring enkelt. 
 
Dysene kan også enkelt rengjøres og skiftes.

www.geberit-aquaclean.no/hygiene

TOALETTSKÅL UTEN SKYLLEKANT MED 
TURBOFLUSH-SKYLLTEKNOLOGI
Med en globalt unik skyllfunksjon skyller 
TurboFlush-skyllteknologien renere og mer 
økonomisk enn ved vanlig spkylling – og mye 
stillere. Takket være den innovative teknologien 
blir rengjøringen betydelig enklere, og 
toalettbørsten kan bli stående etter bruk av 
toalettet.

TA GANSKE ENKELT AV SETET OG LOKKET
Takket være Quick- Release funksjonen kan 
toalettsetet og lokket lett tas av med én hånd. 
Det gjør at rengjøringen går enkelt og greit unna. 
Og festene forblir også fri for avleiringer.

AVKALKING
Et spesialutviklet avkalkingsprogram fjerner 
avleiringer fra alle vannførende deler. 
Avkalking er like enkelt som i en kaffetrakter. 
Fjernkontrollen og kontrollpanelet viser når 
avkalkning er nødvendig.

INGEN FRISTEDER FOR SMUSS
For- og etterrensingen sikrer at dusjarmen 
virkelig er ren før den rengjør baken. Dusjarmen 
skylles automatisk med friskt vann før og etter 
hver gangs bruk, og dusjdysen skylles ren med 
vann selv i hvilestilling.

RIMFREE® TOALETTSKÅL
Med toalettskål uten skyllekant får du et helt 
rent toalett og mye enklere rengjøring. Takket 
være den optimaliserte vannforsyningen blir 
hele den innvendige overflaten av toalettskålen 
fullstendig skylt. Og uten skyllekant er det 
ingen skjulte steder det det kan danne seg 
avsetninger. Dermed bidrar Rimfree® toalettskål 
til  perfekt hygiene.

←  
Automatisk 
avkalkingsprogram

←  
Ta av toalettsetet 
og -lokket med én 
hånd

← 
For- og etterskylling 
av dusjarmen ved hver 
dusjprosess
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Dusjkar: Geberit Olona 
Betjeningsplate: Geberit Sigma50 
Toalett: Geberit AquaClean Mera 
Comfort krom 
↓

EN 
VELVÆREOASE 

PÅ FÅ TIMER
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MODERNE BAD 
PÅ NOEN FÅ TIMER

LØSNINGER FOR ALLE BYGGESITUASJONER

Det finnes knapt en byggesituasjon der Geberit AquaClean dusjtoaletter 
ikke kan installeres. Alt du trenger, er strøm- og vanntilkobling.

Moderne toaletter med strømforsyning gir 
flere muligheter. Klargjøring av elektrisk 
tilkobling til toalettet holder alle 
alternativer åpne for kundene dine for 
installasjon og ettermontering av 
komfortutstyr som dusjtoaletter eller 
elektroniske betjeningspaneler.

Det anbefales også å planlegge 
strømtilkobling på toalettet selv om det 
for øyeblikket ikke har et formål – 
ettermontering av strømtilkobling er 
betydelig mer kostbart.

Elektrisk tilkobling på, 
skjult bak toalettskålen, 
for komplette Geberit-
løsninger

Elektrisk tilkobling 
via stikkontakt for 
Geberit AquaClean 
toalettsetemodeller

Vanntilkoblingsposisjon, 
skjult, for komplette Geberit 
AquaClean-løsninger

Vanntilkoblingsposisjon 
for Geberit AquaClean 
toalettsetemodeller

19,5 cm 30 cm

5 cm 5 cm
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OPPUSSING AV BADET MED GEBERIT MONOLITH

RASKT OG ENKELT 
TIL VELVÆRESONEN

Hvis det allerede finnes en utenpåliggende sisterne, eller hvis tid, budsjett eller 
bygningsmateriale ikke tillater at sisternen integreres skjult i veggen, tilbyr Geberit 
Monolith et ytterligere alternativ.

FØR 
Installasjonssituasjon med synlig sisterne

ETTER 
Installasjonssituasjon med Geberit Monolith 

Under en elegant overflate befinner det seg en 
ekstra slank sisterne samt nødvendig 
sanitærteknologi. Monolith er utformet slik at den 
kan monteres raskt og enkelt og kobles til 
eksisterende vann- og avløpsrør. For 
strømtilkoblingen som kreves til Monolith Plus, er det 
ideelt om det er tenkt på en stikkontakt ved siden av 
toalettet allerede under monteringen. Ellers kan 
strømmen hentes hvor som helst fra på badet via en 
konvensjonell stikkontakt og en kabelkanal. 
Installasjonen gjøres vanligvis på mindre enn en dag.

 Bak den elegante fronten på Monolith Plus finnes 
det også en løsning for vannhygiene: intervallskyll. 
Den kan programmeres via Geberit Home-appen og 
skyller vannrørene og sanitærmodulen i individuelt 
justerbare intervaller.  Dette hindrer bakteriedannelse 
i stillestående vann.
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Geberit Monolith 

Lava

Geberit Monolith i steintøy 

med skiferutseende

Sandgrå

Steintøy med betongutseende

Hvit

Svart

Lava

Mustang skifer

MYK BERØRING
En forsiktig berøring er nok for å aktivere 
skyll med Geberit Monolith Plus.

LUKTAVSUG INKLUDERT
Et integrert luktavsugssystem i Geberit 
Monolith Plus absorberer lukt direkte fra 
toalettskålen. Da kan ingenting forstyrre 
den friske følelsen på badet ditt.

RASK MODERNISERING
Uten store bygningsmessige inngrep er 
Geberit Monolith og Monolith Plus klare til 
bruk etter bare noen få timer, noe som 
gjør dem til den ideelle løsningen for rask 
modernisering.

Servant og underskap: Geberit ONE 
sideelement 
Speil: Geberit ONE speilskap  
Veggsluk for dusj: Geberit veggsluk 
Toalett: Geberit AquaClean Mera 
Comfort krom med Monolith Plus  
→

Mintgrønn
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FLEKSIBEL LØSNING 
OGSÅ FOR 
UTLEIELEILIGHETER 
 GEBERIT AQUACLEAN DESIGNPLATE

Hvis du ønsker å erstatte et konvensjonelt toalett med et 
dusjtoalett uten inngrep i bygningen, trenger du ikke å fortvile. 
Geberit AquaClean designplate er den riktige løsningen for dette. 
Uten boring er stygge koblingskabler på flisene snart bare en 
saga blott. Vanntilkoblingen dekkes av designplaten uten inngrep 
i bygningsstrukturen.

FØR 
Konvensjonelt toalett, veggmontert

ETTER 
Et friskt utseende med vegghengt Geberit 
AquaClean Mera med designplate
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STORT MANGFOLD

↑ 
Fås som todelt sett for 
Geberit AquaClean-
komplettløsningene Mera, 
Sela og Tuma.

↑ 
Fås som sett med 
én del for Geberit 
AquaClean-
tilleggssett.

IDEELL FOR LEIETAKERE
Geberit AquaClean Tuma 
passer inn i så å si ethvert 
baderomskonsept takket 
være sin rene, enkle design. 
Kombinasjonen med Geberit 
AquaClean designplate er en 
ideell og fleksibel løsning for 
utleieleiligheter, fordi den 
kan fjernes sporløst ved 
flytting og kan installeres på 
nytt i en ny leilighet.

UKOMPLISERT 
MONTERING OG SPORLØS 
DEMONTERING
Geberit-designplaten er festet 
til holderen på den 
eksisterende betjeningsplaten 
– uten å skade flisene eller 
veggen. Dette gjør det også 
mulig å fjerne rester fra 
designplaten og Geberit 
AquaClean-dusjtoalettet. På 
den måten gjenopprettes den 
opprinnelige tilstanden raskt 
og enkelt ved flytting.

FÅS I 2 FARGER 
OG FORSKJELLIGE 
MATERIALER
I tillegg til den vanntette 
laminatversjonen i hvit, 
fås Geberit AquaClean-
designpaneler også i 
hvitt eller svart glass.

DIN RØRLEGGER GIR DEG GJERNE GODE RÅD.
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GEBERIT AQUACLEAN OG MILJØET

4 BÆREKRAFTIGE 
GRUNNER FOR ET 
DUSJTOALETT

1. EN SAMMENLIGNING AV DET ØKOLOGISKE FOTAVTRYKKET
Rengjøring med vann er mer rent og skånsomt enn rengjøring med toalettpapir. Det økologiske avtrykket til 
dusjtoaletter fra Geberit skiller seg positivt ut og kan sammenlignes med vanlige toaletter samt forbruk av 
toalettpapir. Det større vannforbruket for dusjfunksjonen lar seg knapt merke. Det som derimot er viktig, er 
typen toalettpapir og strømforbruket for oppvarming av vannet.

GEBERIT AQUACLEAN DUSJTOALETTER 
SAMMENLIGNET MED KONVENSJONELLE 
TOALETTER MED TOALETTPAPIR OG BIDET
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Grafen viser miljøpåvirkningen, vurdert etter IMPACT World+ metoden.
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2. DUSJING AV BAKEN SENKER 
TREFORBRUKET
Visste du at en husholdning i gjennomsnitt bruker 
27,5 kilogram toalettpapir i året? Hvis du går inn for 
et dusjtoalett, reduserer du treforbruket for 
toalettpapir med 61 kilogram årlig. Dette tilsvarer 
en 1,7 meter høy trestamme med en diameter på 
30 centimeter.

3. RENGJØRING MED VANN BIDRAR TIL Å 
SPARE VANN
Rengjøring med vann gir mindre vannforbruk enn 
rengjøring med toalettpapir. En husholdning 
trenger 2350 liter årlig til produksjonen av 
toalettpapir. Dusjfunksjonen til AquaClean Mera 
Comfort forbruker til sammenligning kun 1500 liter 
og sparer dermed inn 850 liter i året. Det tilsvarer 
nesten 6 badekar på 150 liter hver.

4. SPAR TOALETTPAPIR OG BESKYTT 
LOMMEBOKA
Med et dusjtoalett fra Geberit går du inn for høy 
kvalitet og lave driftskostnader. Samtlige 
AquaClean-modeller er utstyrt med 
energisparemodus og forbruker maksimalt 
0,5 watt i standby i denne modusen. I tillegg 
sparer en husholdning omtrent 212 ruller 
toalettpapir, noe som tilsvarer en sum på 
omtrent 60 franc (630 kroner).

Alle AquaClean dusjtoalettmodeller er 
utstyrt med en energisparingsmodus.

Grunnlag: Husholdning på fire personer med én runde 
nummer to og fire runder nummer én per person, 
4-lags toalettpapir av høy kvalitet, 5 blad for nummer 
én og 15 blad for nummer to.
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TOPP KUNDETILFREDSHET

GEBERIT AQUACLEAN 
GJØR DEG GLAD

Vi har gjort over en million kunder glade med dusjtoalettene våre, og vi ønsker å 
fortsette med det. Hver dag forsker vi frem og utvikler nye ting for din komfort – og 
det lønner seg: 80 % av kundene våre er fullt ut fornøyde med Geberit AquaClean 
og vil anbefale det til andre.

Franciska Munck-Johansen

«Jeg hadde ikke trodd jeg 
skulle si det. Men jeg elsker 
det nye dusjtoalettet mitt.»

Trond Ramsøskar

«Når man først har prøvd, 
skjønner man greia og går 

ikke tilbake.»

Anders Aukland

«Toalettbesøket blir en 
opplevelse i seg selv.»

Kyrre Holm Johannessen

«Når jeg er på reise er Geberit 
AquaClean en av de tingene jeg 

savner aller mest.»
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«Når kvalitet er 
viktigst.»



TOPP KUNDESERVICE

ALLTID PÅ PLETTEN 
FOR DEG

Med en erfaren, effektiv kundeserviceorganisasjon sørger vi for 
velværeopplevelser også etter kjøpet. En betydelig del av alt servicearbeid kan 
løses med én enkelt telefonsamtale. Ellers er vi raskt på stedet i hele Norge med 
våre pålitelige serviceteknikere. De gode undersøkelsesresultatene motiverer 
oss til å overbevise deg med topp innsats når det gjelder kvalitet, råd og 
service.
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KUNDESERVICE*

er fornøyd eller svært fornøyd 
med serviceteknikernes 
vennlighet og kompetanse

er fornøyd eller svært fornøyd med 
støttetelefonens vennlighet, 
oppmerksomhet og kompetanse

Samlet tilfredshet med 
kundeservice

97%

94%

96%

Les mer om den fremragende Geberit-kundeservicen:  
www.geberit-aquaclean.no/kundeservice

* (Kilde: Kundetilfredshetsundersøkelse september 2021, (Geberit internt) 

Originaltekster fra kundebrev til Geberit

«Tusen takk for den 
upåklagelige innsatsen fra 
serviceteknikeren. Alt gikk 

helt knirkefritt. Jeg kommer 
til å anbefale et dusjtoalett til 

kollegaen min.»

«Rådene var klare og verdig en 
god kundeservice.»

«Vi var svært fornøyd 
med servicen. Ikke 

minst det effektive og 
kompetente arbeidet fra 

serviceteknikeren.»
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Priskategori 

WhirlSpray-dusjteknologi 

Skyllekantfri toalettskål med TurboFlush 

Rimfree® toalettskål 

Fjernkontroll 

Fjernkontroll-app 

Programmerbare brukerprofiler 

Orienteringslys 

Antall justerbare trykknivåer 

Individuelt justerbar dusjarmstilling 

Temperatur på dusjvann kan reguleres 

Pulserende dusjstråle 

Ladydusj 

Toalettseteoppvarming 

Tørker 

Luktavsug 

Toalettlokk som åpnes og lukkes automatisk 

Soft-Close 

Quick-Release funksjon 

Brukergjenkjenning 

Avkalkingsfunksjon 

Energisparemodus 

Artikkelnummer 

Bredde x høyde x dybde (i cm) 

Gulvstående modell 

Kan kombineres med designplate 

Kan kombineres med Geberit Monolith

MODELLOVERSIKT

AQUACLEAN MERA

COMFORT

4 profiler 

5 nivåer 

blankforkrommet: 616 6082 
hvit: 616 6081 

39,5 x 35 x 59

CLASSIC

4 profiler 

5 nivåer 

blankforkrommet: 616 6136 
hvit: 616 6135 

39,5 x 35 x 59 

gulvtående hvit: 616 6162* 
gulvstående hvitt glass:  
616 6365*

AQUACLEAN SELA

4 profiler 

5 nivåer 

blankforkrommet: 616 5812 
hvit: 616 5811 
hvit matt: 616 7122 

37,5 x 33 x 56,5

Vegghengt Gulvstående Komplett løsning

FØLGENDE GJELDER FOR ALLE MODELLER:
Nominell spenning/frekvens: 230V / 50-60 Hz., forhåndsinnstilt vanntemperatur på 37 °C, 
energisparemodus < 0,5 W, KeraTect ® (unntatt AquaClean 4000)
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AQUACLEAN TUMA

COMFORT

4 profiler 

5 trinn 

(kun via app) 

(kun lokk) 

dusjtoalett: 6166142 

36 x 39 x 55,3

CLASSIC

1 profil (kun via app) 

5 trinn 

(kun via app) 

(kun via app) 

(kun lokk) 

dusjtoalett: 616 6146 

36 x 39 x 55,3 

gulvstående: 616 6191

Komplett løsning Gulvstående**

MODELLFARGER

GEBERIT AQUACLEAN 
SELA OG MERA 
COMFORT OG CLASSIC

alpehvit 

blankforkrommet 

GEBERIT AQUACLEAN 
TUMA COMFORT

alpehvitt 

glass, svart 

glass, hvitt 

rustfritt stål børstet 

AquaClean Tuma Classic kun 
tilgjengelig i alpehvit.

GEBERIT MONOLITH

glass, hvitt 

glass, svart 

glass, lava 

glass, sandgrått 

steintøy, betongutseende 

steintøy, skiferutseende 

mintgrønn

GEBERIT DESIGNPLATE

alpehvitt 

glass, hvitt 

glass, svart

Nærmere opplysninger om alle funksjonene finnes på Internett 
www.geberit-aquaclean.no/komfort-funksjoner

* Frontplate sisterne, hvit laminat (11) hvitt glass (SI) 
** Kun i kombinasjon med Geberit Monolith.

Hvit matt (Sela-skål)
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Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog

T 67 97 82 00
sales.no@geberit.com

www.geberit.no
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