Geberit AquaClean Sela

Nová
dimenzia
čistoty.

Nové

Zažite Geberit AquaClean.
Voda je neoddeliteľnou súčasťou našej každodennej
hygieny. Čistí, osviežuje a stará sa o nás. Na Ďalekom
východe sa ľudia po použití toalety spoliehajú na
vodu už od pradávna. Aj u nás sa začína presadzovať
tento jemný a prirodzený spôsob WC hygieny, pri
ktorom sa používa namiesto papiera voda. S toaletou
Geberit AquaClean si môžete dopriať tento príjemný
zážitok jediným stlačením tlačidla. Objavte toaletu,
ktoré vás očistí vodou. A zažite pocit dokonalej
sviežosti a čistoty po celý deň.

1. Jemná perlivá sprcha vás umyje
presne s takou intenzitou, aká vám
bude príjemná – na výber máte päť
úrovní tlaku vody.
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2. Rameno sprchy sa pred každým
použitím a tiež po ňom opláchne
čistou vodou.
3. Pomocou intuitívneho diaľkového
ovládania ľahko aktivujete sprchový prúd a nastavíte jeho vlastnosti.
4. Použiť môžete aj prehľadný
ovládací panel umiestnený
elegantne pod poklopom toalety.

Geberit AquaClean Sela:
toaleta s integrovanou sprchou,
ktorá vyzerá ako bežné WC.
Jej nadčasový, klasický dizajn
vytvorený návrhárom a architektom
Matteo Thunom nenásilne zladíte
s interiérom každej kúpeľne.
Sofistikovaná technológia
sprchovacej funkcie ako aj prívod
vody a elektriny sú dokonale skryté
v keramickom tele WC misy. Jemná
a perlivá sprcha zaručuje dokonalú
očistu pri nízkej spotrebe vody.
Vďaka integrovanej funkcii
rozpoznania používateľa sa voda
v zásobníku začne ohrievať už vo
chvíli, keď sa priblížite k toalete.
Geberit AquaClean Sela sa ľahko
udržuje v čistote. Snúbi sa v nej
moderná hygiena, špičkový dizajn
a ohľaduplnosť voči životnému
prostrediu.

Geberit AquaClean Sela
Technické údaje
→→ Šírka x výška x dĺžka: 38,5 x 38,0 x 57,8 cm
→→ Veľkosť otvoru vo WC sedadle (dĺžka x šírka): 30,0 x 20,0 cm
→→ Nominálne napätie / sieťová frekvencia: 220–230 V/50-60 Hz
→→ Rozsah tlaku vody *: 0,5–10 bar
→→ Prietok sprchovacej vody: 0,9–1,5 l/min
→→ Počet nastaviteľných úrovní intenzity sprchovacieho prúdu: 5
→→ Nastaviteľná poloha sprchovacieho ramena
→→ Doba sprchovania nastavená z výroby: 20 sekúnd
→→ Teplota sprchovacej vody nastavená z výroby: cca 37° C
→→ Oscilačná sprcha (rameno sprchy sa pohybuje dopredu
a dozadu)

Materiál
→→ Sedadlo a poklop sú vyrobené z vysoko odolného a kvalitného
Duroplastu
→→ Sedadlo a poklop sú vybavené technológiou pomalého sklápania
a stop pozície pri odklápaní
→→ Keramika so špeciálnou povrchovou úpravou zabraňujúcou
usadzovaniu nečistôt
→→ Pohľadový kryt funkčnej časti AquaClean je vyrobený z ASA
→→ Farba: alpská biela

Rozsah dodávky
→→ Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou (CR2032)
→→ Upevňovací materiál
→→ Plastový kryt na servis
→→ Čistiaca súprava Geberit AquaClean

Možné kombinácie s výrobkami:
→→ Inštalačný systém Geberit Duofix a Geberit Kombifix
→→ Dizajnový krycí panel Geberit AquaClean
→→ Sanitárny modul Geberit Monolith
→→ Ovládacie tlačidlá splachovania Geberit Sigma a Omega (podľa
typu použitej nádržky)

* nemožno používať dažďovú vodu
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