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De wc waarmee u met water wordt gereinigd.

Een spa
binnen
drie uur.
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Een spa binnen drie uur
Een nieuw design voor uw badkamer
zonder rommel en zonder lawaai.
Wilt u graag overstappen op een wc die met water
reinigt om de hele dag door te genieten van een fris
en hygiënisch gevoel? Misschien denkt u echter dat
uw conventionele staande wc met opbouwreservoir
niet kan worden vervangen door een douche-wc,
of tenminste niet zonder veel moeite en kosten.
Dan hebben wij goed nieuws voor u. De Geberit
AquaClean Sela staande douche-wc, gecombineerd
met de Geberit Monolith sanitairmodule, is de
perfecte oplossing waarmee u uw badkamer stijlvol
kunt moderniseren. En beide kunnen snel worden
geïnstalleerd!
Met deze unieke combinatie van een elegante douche-wc en een
mooi spoelreservoir geeft u uw badkamer met een minimum aan
inspanning een stijlvol nieuw uiterlijk en vormt u deze binnen drie
uur om tot uw eigen wellnessruimte. U hebt maar één installateur
nodig. Geberit heeft onlangs de Monolith sanitairmodule voor wc’s
helemaal aangepast, waardoor deze nu veel gemakkelijker kan
worden geïnstalleerd. De Monolith is nu nog veelzijdiger en kan
zonder structurele veranderingen worden gekoppeld aan bestaande
aansluitingen van spoelreservoirs, waar die zich ook bevinden.
Er zijn geen tijdrovende verbouwingen of aanpassingen nodig, en
de elektrische aansluiting kan worden verzorgd via een gewoon
stopcontact, waar ook in de badkamer. Dankzij de S-vormige
aansluitbocht kan de Acquaclean Sela douche-wc gemakkelijk en
veilig op bestaande afvoerbuizen worden aangesloten, zonder
verregaande aanpassingen.

De oude staande keramische pot wordt verwijderd.
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Na

Alle voordelen op een rijtje:
→→ Snelle en gemakkelijke installatie
→→ Geen structurele aanpassingen vereist
→→ Een optimaal gebruik van de ruimte
→→ Externe stroomvoorziening via een gewoon
stopcontact in de badkamer

De Geberit Monolith sanitairmodule wordt aan
de muur gemonteerd.

→→ Bijzonder gemakkelijk te reinigen

Geberit AquaClean Sela:

Geberit Monolith Plus:

Een douche-wc met een gemakkelijke en intuïtieve
bediening, met de volgende comfortfuncties:

Een aantrekkelijk en elegant alternatief voor
een conventioneel spoelreservoir, met de volgende
comfortfuncties:

De douche-wc kan zonder moeite via een externe
aansluiting van elektriciteit worden voorzien.

Vijf regelbare douchestraalintensiteiten

Elektronische bediening van de spoelfunctie
met soft-touchknoppen

Handige en overzichtelijke afstandsbediening
Lichtsensor voor dag-nachtdetectie
Afzonderlijk regelbare stand van de douchearm
ComfortLight in 7 verschillende kleuren
Oscillerende douchearm
De Geberit AquaClean Sela keramische pot wordt
aan de Monolith sanitairmodule bevestigd, zodat
alles precies past.

Soft-closefunctie en dekselrem

Keramische honingraatfilter
voor luchtzuivering

Afneembare wc-bril en -deksel

Sensorgestuurde aan-uitknop

Gebruikersdetectie

Geurextractie

Energiespaarmodus

De aansluitingen voor elektriciteit en water zijn
onzichtbaar in de keramische wc-pot weggewerkt.

