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 → Komplet anlæg i premiumklassen

 → WhirlSpraydoucheteknologi giver en blidt vitaliserende 
douchestråle

 → En toiletskål uden skyllerand og med TurboFlush 
skylleteknik sørger for en grundig skylning

 → Det hybride varmtvandssystem giver vedvarende varmt 
vand med det samme

 → Diskret orienteringslys i individuelt programmerbare farver

 → Toiletlåget åbnes og lukkes automatisk

 → Ergonomisk toiletsæde af duroplast kan opvarmes

 → Separat ladydouche

 → Lugtudsugning

 → Lufttørrer

 → Fjernbetjening

 → Skjulte tilslutninger og nem installation

 → Geberit AquaClean Mera Comfort blankforkromet:
146.211.21.1

 → Geberit AquaClean Mera Comfort alpinhvid: 146.211.11.1

 → Kan leveres fra september 2015

Et mester
værk i 
funktion og 
design

Velvære
Let at installere.

Ganske enkel overalt.
Takket være de næsten ubegrænsede 
muligheder, der fås med Geberit installati
onsteknik, fi ndes der næsten ingen byg-
ningssituation, som Geberit AquaClean Mera 
ikke kan installeres i. Geberits standardtil
slutningsmål sikrer, at douchetoilettet er 
kompatibelt med alle installationssystemer 
og også med Monolith cisternemodulerne.
Fordelene ved denne konsekvente syste-
matiske tilgang viser sig allerede på pro
jektstadiet: Der kræves intet ekstra arbejde 
til planlægning ud over at sikre, at der 
fi ndes en strømforsyning. Da alle Geberit 
AquaClean douchetoiletter har en tilbage
løbssikring, er det ikke nødvendigt at ind-
bygge en ekstra sikring for at opfylde drik-
kevandsforskrifterne i henhold til EN 1717 
og EN 13077.
Geberits berøringsfrie betjeningsplader, 
som f.eks. Geberit Sigma80 eller Sigma10 
kan desuden forsynes direkte med strøm. 
Den perfekte tilpasning af Geberits ind
bygningscisterner gør, at sanitets- og 
elinstallationer kan udføres uafhængigt 
af hinanden.

Nem at montere.
På trods af en samlet vægt på over 30 kg 
kan Geberit AquaClean Mera nemt monteres 
af en enkelt fagmand. Det skyldes den 
gennemtænkte emballage med integreret 
monteringshjælp, ved hjælp af hvilken 
toilettet kan bringes i den ønskede posi-
tion, uden at der skal bruges mange kræfter. 
Den præmonterede lydisoleringsmåtte 
på metalrammen letter monteringsarbejdet 
yderligere.

Hele teknikken, og det gælder også mon
teringen på væggen og tilslutninger til 
vand og strøm, befi nder sig bag en elegant 
afdækning af kvalitetsplast. Den kan nemt 
tages af, så installatører og serviceteknikere 
får nem adgang til samtlige komponenter.

Ganske enkelt rent og sikkert.
Det nye Geberit AquaClean Mera douche-
toilet er udformet således, at kunden nemt 
og direkte kan udføre den løbende pleje og 
vedligeholdelse af enheden. Douchedysen 
er nem at tage af, hvilket gør rengøring 
eller en sporadisk udskiftning nemmere, 
og et fuldautomatisk afkalkningsprogram 
befrier samtlige vandførende dele for 
afl ejringer. Douchetoilettet viser på fjern-
betjeningens display, hvornår en afkalkning 
er nødvendig.
I tilfælde af driftsfejl får serviceteknikeren 
hjælp af et diagnoseværktøj til at fi nde frem 
til årsagen.



Geberit AquaClean Mera
Et mesterværk i funktion 
og design.

Velvære
Så nemt fungerer det.

Det nye Geberit AquaClean Mera 
sætter nye standarder i enhvert 
henseende. Teknikken, designet  
og komforten er i topklasse. Og i 
forbindelse med installation og 
vedligeholdelse mærker fagmanden 
med det samme, at folk med prak
tisk erfaring har deltaget i udvik
lingen. Det nye douchetoilet fra 
Geberit er designet af Christoph 
Behling og passer harmonisk ind i 
ethvert badeværelsesmiljø.

Indvendigt er Geberit AquaClean Mera 
proppet med revolutionær teknologi.  
Her bruges for første gang den patenterede 
WhirlSpray-doucheteknologi: En pulse
rende douchestråle, forfinet med dynamisk 
lufttilførsel, sørger for en særlig grundig, 
skånsom og samtidig vandbesparende 
rengøring.

Det hybride varmtvandssystem, der består 
af en kombination af gennemstrømnings
vandvarmer og varmtvandsbeholder,  
sørger for vedvarende varmt vand med  
det samme.

Den innovative TurboFlush-skylleteknik 
med den asymmetriske indvendige geome
tri i toiletskålen uden skyllekant, som er 
udviklet af Geberit, er et yderligere kende
tegn ved AquaClean Mera. Den muliggør  
et særligt grundigt og støjsvagt skyl.

Yderligere funktioner som diskret lys for  
at sikre bedre orientering om natten, toilet
låget, der åbnes og lukkes automatisk, 
toiletsæde af duroplast i høj kvalitet med 
hurtigt virkende varmefunktion samt lugtud
sugningen afrunder det komfortable udstyr.

Geberit AquaClean Mera er et sandt mester
værk i funktion og design.

TurboFlush-skylleteknik
Den innovative TurboFlush-skylleteknik med den 
asymmetriske geometri i toiletskålen, som er 
udviklet af Geberit, muliggør en særlig grundig 
og støjsvag skylning. Den opnås blot ved en 
åbning i den ene side, samt at skyllevandets 
strøm føres optimalt. Toiletskålen i høj kvalitet er 
forsynet med en speciel overfladebelægning 
mod smudsaflejringer. Utilgængelige områder er 
kraftigt reduceret; der er slet ingen hjørner og 
kanter.

WhirlSpray-doucheteknologi
Den patenterede WhirlSpray-doucheteknologi, 
der bruges her for første gang, har to dyser  
og muliggør en særlig målrettet og grundig 
rengøring. Det skyldes en pulserende douche
stråle, der forfines med dynamisk lufttilførsel, 
som har overbevisende fordele: øget rengørings
intensitet og en behagelig doucheoplevelse  
ved et lavt vandforbrug.

Fjernbetjening
Fjernbetjeningen er overskuelig og ligger godt i hånden. Samtlige indtastninger kan 
foretages med én hånd. Et enkelt klik på en knap er nok til at hente de personlige 
indstillinger for vandtemperatur, douchestrålens styrke og douchearmens position.  
Ved hjælp af displayet på bagsiden af fjernbetjeningen kan man kontrollere tilpasninger 
for afstandssensoren og øvrige profilindstillinger og ændre dem via en menu.

←	 Geberit	AquaClean	Mera	fås	med	en	hvid	
eller forkromet designafdækning.

Lufttørrer
Tørrearmen køres ud uafhængigt af douchearmen 
og indstiller sig automatisk til dennes position 
for at sikre en optimal tørring. En intelligent 
tørrefunktion tager højde for, at varmefølsom-
heden ændrer sig, mens huden tørrer.

Ladydouche
Den separate ladydouche udmærker sig ved  
en særligt blød douchestråle. Dens dyse er 
integreret i douchearmen og er dermed altid 
hygiejnisk beskyttet, når den ikke er i brug.

Lugtudsugning
Ubehagelige lugte fjernes med den støjsvage 
lugtudsugning, der starter automatisk og  
fjerner lugtene dér, hvor de opstår: i toiletskålen. 
Luften renses ved hjælp af et keramisk filter  
med lang levetid.
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