
Toilettet, som vasker dig med vand.



Vand har egenskaber, som har en mærkbar ind-
virkning på vores velbefindende: det forfrisker, 
opliver, renser. Men Geberit AquaClean går
et skridt videre. Det er ikke kun vandet alene, 
men det raffinerede bruseprincip i forbindelse 
med individuelle funktioner, som du vil blive be-
gejstret for.

Opdag en ny slags kropspleje - naturlig, skånen-
de og velgørende: - med Geberit AquaClean. 
Toilettet, som vasker dig med vand.

Forestil dig, at du indretter dit drømmebadevæ-
relse: Hvad ønsker du dig? Mere afslapning, 
mere komfort, mere design? Så vil du blive  
forelsket i Geberit AquaClean.
Velkommen til din nye wellnesszone.

I centrum af dit badeværelse:  
Velvære.



Geberit AquaClean er ikke et spørgsmål om 
luksus, men om de individuelle krav du stiller til 
din livskvalitet. Hvor stor komfort, hvor mange 
funktioner – det afgør du. Kendetegnene for alle 
Geberit AquaClean-modellerne er, at de er prak-
tiske, intelligente og nemme at rengøre. 
Og du vil høste misundelige blikke for deres de-
signkvaliteter.

Til alle, som lægger vægt på  
en høj livskvalitet.



Du vil ikke udskifte hele dit toilet, men alligevel 
ikke undvære den komfortable renhed? Så er et 
nyt toiletsæde med bidetfunktion den perfekte 
løsning til dig. Toiletsædet giver ny komfort til ba-
deværelset, og fås både i enkelt eller luksuriøst 
design.

Vil du designe dit badeværelse efter dine egne 
forestillinger og ikke indgå et kompromis? Så vil 
du få speciel glæde af et komplet Geberit Aqua-
Clean toiletsystem, der er et toilet med alle tæn-
kelige behageligheder til daglig renhed og velvæ-
re.

Den rigtige model til en enhver  
boligsituation.



AquaClean 4000 kan 
monteres på mange 
eksisterende toiletskåle.

Brusestrålens 
styrke kan indstilles 
individuelt.

Det kompakte, elegante Geberit AquaClean 4000 
giver dig alt det, som er vigtigt i forbindelse med 
renlighed og velvære: Mens du sidder behageligt, 
bliver du – med et enkelt tryk på knappen –  vas-
ket af en brusestråle, der har kropstemperatur og 
lige netop den styrke, som du synes er behagelig. 
Betjeningsfeltet er let at komme til og er selvfor-
klarende. Og som alle Geberit AquaClean model-
ler har denne også soft close: Sæde og låg lukker 
i uden støj. 

Geberit AquaClean 4000: 
Det enkle til en fornuftig pris.



Stiller du høje krav til komforten og vil du samti-
dig forny dit eksisterende toilet? Så har du fun-
det det rigtige med Geberit AquaClean 5000.

Det ergonomisk udformede toiletsæde gør et 
almindeligt toilet til et sted, hvor man føler sig 
godt tilpas.  Geberit AquaClean 5000 byder på 
nyttige ekstrafunktioner: Den oscillerende bru-
sestråle vasker særdeles grundigt og med den 
automatiske lugtudsugning hører ubehagelig 
lugt nu fortiden til.

Geberit AquaClean 5000: 
Den komfortable, kompakte løsning.

Som på alle modeller 
skylles brusedysen 
med rent vand før og 
efter brusningen.

Velgørende 
for alle sanser: 
Lugtudsugningen 
aktiveres, når du  
sætter dig.



Afslappende og effektiv 
ved tarmtræghed: 
den pulserende 
massagebruser.

Den regulerbare 
varmluftsblæser 
fuldender forkælelsen.

Alle funktioner 
kan styres med 
fjernbetjening på en 
praktisk og komfortabel 
måde.

AquaClean 5000plus 
kan monteres på 
mange eksisterende 
toiletskåle.

Dette intelligente toiletsæde byder på alle de be-
hageligheder, som man kan forlange af den nye-
ste generation af toiletter. Skylning med vand, som 
har kropstemperatur, tørring med varm luft samt 
den uundværlige lugtudsugning er standard for 
denne model.

Geberit AquaClean 5000plus kombinerer alle 
basisfunktioner med behageligt ekstraudstyr så 
som intimbruseren og fjernbetjeningen. Her retter 
alt sig efter dine personlige behov – brusestrålens 
styrke, temperatur og varmlufttørring kan regule-
res individuelt. 

Geberit AquaClean 5000plus: 
Et multitalent med topkomfort.



Ved første øjekast ser du bare et moderne toilet, 
der imponerer gennem designkvalitet. Men den 
ædle keramikenhed er kun det visuelle højde-
punkt – for Geberit AquaClean 8000 brillerer 
også gennem sin brusekomfort.

Det væghængte komplette toiletsystem af 
smudsafvisende keramik overbeviser over hele 
linjen. Alt efter ønske, kan den oscillerende bru-
sestråles styrke indstilles individuelt. Selvfølge-
lig rengøres brusedysen automatisk med rent 
vand før og efter brugen af toilettet.

Geberit AquaClean 8000: 
Toilettet til de krævende.

Brusestrålen kan 
justeres individuelt 
efter egne behov og 
personlige præferencer.

En høj 
betjeningskomfort 
er lige som 
bruseoplevelsen en del 
af konceptet.



Dette luksuriøse komplette toiletsystem bliver 
centrum i dit badeværelse: Geberit AquaClean 
8000plus giver en udpræget  oplevelse af velvæ-
re, som passer til det elegante design.

Den rene vandstråle giver allerede en uforligne-
lig rengøringskvalitet. Men Geberit AquaClean 
8000plus byder på endnu flere egenskaber: Den 
jævnt oscillerende brusestråle og den pulse-
rende massagefunktion øger dit velbefindende.  
Du skal heller ikke give afkald på den komfortable 
lufttørring eller intimbruser - og selvfølgelig følger 
der en fjernbetjening med programmerbare bru-
gerprofiler med.

Geberit AquaClean 8000plus: 
Forkælelse i særklasse.

Vandstrålens 
intensitet, temperatur 
og egenskaber kan 
indstilles individuelt.

Velgørende 
for alle sanser: 
Lugtudsugningen 
starter når du sætter 
dig på sædet.

At tørre sig med varm 
luft er yderst behageligt 
og skåner desuden 
huden.

Tilpas alle funktionerne 
sådan som du 
foretrækker det, gem 
dem og brug dem igen 
og igen.



Hvid Pergamon*

Bahamabeige* Manhattangrå*

Geberit AquaClean 4000 Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000plus

Regulerbar brusevandstemperatur

Regulerbar brusestrålestyrke Regulerbar brusestrålestyrke Regulerbar brusestrålestyrke

Massagebruser og intimbruser

Oscillerende bruser (frem- og tilbagebevægelse 
af brusearmen)

Oscillerende bruser (frem- og tilbagebevægelse 
af brusearmen)

Rengøring af douchearm med rent vand  
før og efter brug

Rengøring af douchearm med rent vand  
før og efter brug

Rengøring af douchearm med rent vand  
før og efter brug

Varmluftsblæser

Fjernbetjening

Lugtudsugning Lugtudsugning

Du kan finde en fuldstændig, detaljeret liste over alle funktioner på :www.geberit.dk 

Farver

* Disse farver lagerføres ikke i Danmark, 
men kan leveres på bestilling



Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000plus Geberit AquaClean 8000plus 

Med udvendig cisterne, væghængt

Geberit AquaClean 8000plus

Med udvendig cisterne, gulvstående

Regulerbar brusevandstemperatur Regulerbar brusevandstemperatur Regulerbar brusevandstemperatur

Regulerbar brusestrålestyrke Regulerbar brusestrålestyrke Regulerbar brusestrålestyrke Regulerbar brusestrålestyrke

Massagebruser og intimbruser Massagebruser og intimbruser Massagebruser og intimbruser

Oscillerende bruser (frem- og tilbagebevægelse 
af brusearmen)

Oscillerende bruser (frem- og tilbagebevægelse 
af brusearmen)

Oscillerende bruser (frem- og tilbagebevægelse 
af brusearmen)

Oscillerende bruser (frem- og tilbagebevægelse 
af brusearmen)

Rengøring af douchearm med rent vand  
før og efter brug

Rengøring af douchearm med vand og desinfek-
tionsmiddel før og efter brug

Rengøring af douchearm med vand og desinfek-
tionsmiddel før og efter brug

Rengøring af douchearm med vand og desinfek-
tionsmiddel før og efter brug

Varmluftsblæser Varmluftsblæser Varmluftsblæser

Fjernbetjening Fjernbetjening (inkl. udløsning af toiletskyl) Fjernbetjening (inkl. udløsning af toiletskyl)

Lugtudsugning Lugtudsugning Lugtudsugning

Programmerbare brugerprofiler (4 profiler) Programmerbare brugerprofiler (3 profiler) Programmerbare brugerprofiler (3 profiler)

Du kan finde en fuldstændig, detaljeret liste over alle funktioner på :www.geberit.dk 



Oplev Geberit AquaClean.

Fordelene ved Geberit AquaClean er ikke beskrevet fyldestgørende i brochuren. 
Få mere at vide på www.geberit.dk

www.geberit.dk
Geberit A/S . Lyshøjen 2 . 8520 Lystrup . Tlf. 86 74 10 86 . Fax 86 74 10 98

Toilettet, som vasker dig med vand.


