Geberit AquaClean Mera

→→ Wszechstronne rozwiązanie najwyższej klasy

Modelowe
wzornictwo
i funkcjonalność

→→ Technologia natrysku WhirlSpray zapewniająca delikatny
i odświeżający strumień wody
→→ Miska ceramiczna bez kołnierza, z niezwykle efektywną
technologią spłukiwania TurboFlush bez rozpryskiwania
→→ Hybrydowy system zapewniający natychmiastowy
i nieprzerwany dostęp do ciepłej wody
→→ Dyskretne oświetlenie orientacyjne z funkcją
indywidualnego programowania kolorów
→→ Automatyczne zamykanie i otwieranie klapy toalety
→→ Ergonomiczna, ogrzewana deska toaletowa z duroplastu
→→ Oddzielne urządzenie do higieny intymnej pań,
w zabezpieczonym położeniu, gdy nie jest używane
→→ Efektywne usuwanie zapachów
→→ Inteligentna funkcja suszenia
→→ Pilot
→→ Zintegrowana funkcja usuwania kamienia dla ramienia
natrysku i systemu ciepłej wody
→→ Ukryte przyłącza wody i prądu
→→ Geberit AquaClean Mera Comfort, chrom: 146.215.21.1
→→ Geberit AquaClean Mera Comfort, biały alpin: 146.215.11.1
→→ Dostępne od września 2015 r.

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
↑ Dyskretne oświetlenie przyciąga uwagę i służy pomocą w nocy.
To nastrojowe oświetlenie LED jest dostępne w jednym z siedmiu kolorów do wyboru, o pięciu poziomach jasności.

Tel.: 22 376 01 00
Faks: 22 843 47 65
aquaclean.pl@geberit.com
→ www.geberit-aquaclean.pl
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Nowość

Geberit AquaClean Mera
Modelowe wzornictwo
i funkcjonalność.

Dobre samopoczucie
Jak to działa? To proste!
Kompletne rozwiązanie Geberit
AquaClean Mera przenosi
komfort i wygodę toalety myjącej
na zupełnie nowy poziom.
Jej wyrafinowana technologia
i stylowe wzornictwo doskonale
się uzupełniają, dzięki czemu
podmywanie wodą staje się sprawą
oczywistą. Nowa toaleta myjąca
zaprojektowana przez Christopha
Behlinga harmonijnie współgra
z każdym wystrojem łazienki,
podkreślając jej charakter.
W istocie, toaleta myjąca nigdy nie przestanie zadziwiać, niezależnie od tego, ile
razy będą Państwo z niej korzystać. Toaletę
Geberit AquaClean Mera charakteryzują
wysokogatunkowe materiały oraz regularne linie, płynnie zmieniające kształty.
Chromowane powierzchnie wykończeń
tworzą wrażenie płynięcia, zaakcentowanego grą refleksów światła. Jak na swoją
wyrafinowaną technikę, ta toaleta myjąca
na pierwszy rzut oka nie ujawnia wiele –
wszystkie przyłącza wody i prądu są
wbudowane w obudowę toalety. Jednak
wewnątrz toalety Geberit AquaClean Mera
zastosowano wiele rewolucyjnych rozwiązań technologicznych. Jest to pierwszy
produkt, w którym wprowadzono opatentowaną technologię natrysku WhirlSpray.
Innym wyróżnikiem tej toalety jest miska
ceramiczna bez kołnierza o charakterystycznej, asymetrycznej geometrii
wewnętrznej. To rozwiązanie stanowi podstawę dla innowacyjnej technologii spłukiwania TurboFlush, która umożliwia bardzo
dokładne i ciche spłukiwanie toalety.

1 Pilot

Technologia natrysku WhirlSpray
Opatentowana technologia natrysku WhirlSpray,
po raz pierwszy zastosowana w tej serii produktów, obejmuje dwie dysze i zapewnia dokładne
ukierunkowanie oraz staranne mycie. Jest
to możliwe dzięki rotacyjnemu i pulsacyjnemu
strumieniowi wody o działaniu wzmocnionym
przez dynamiczne napowietrzanie. Użycie tego
systemu daje ogromne korzyści: przyjemniejsze
i dokładniejsze mycie przy jednoczesnym
ograniczeniu zużycia wody.
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Technologia spłukiwania TurboFlush
Innowacyjna technologia spłukiwania TurboFlush
w połączeniu z asymetryczną wewnętrzną
geometrią miski ceramicznej bez wewnętrznego
kołnierza, opracowaną przez firmę Geberit,
umożliwia bardzo dokładne i ciche spłukiwanie
toalety dzięki zastosowaniu bocznego otworu i
optymalnego prowadzenia strumienia spłukującej wody. Wysokiej jakości miskę ceramiczną
wykończono specjalną warstwą ochronną
zapobiegającą gromadzeniu się zabrudzeń.
Ograniczono do minimum obszary niedostępne
i całkowicie zrezygnowano z wewnętrznego
kołnierza.
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6 Ogrzewanie
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8 Usuwanie zapachów

9 Oświetlenie orientacyjne
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Hybrydowy system ciepłej wody, łączący
funkcje ogrzewania przepływającej i
stojącej wody, zapewnia natychmiastowy
i ciągły dostęp do wody o temperaturze
ciała.
Dyskretne światło ułatwiające orientację w
nocy, automatyczne otwieranie i zamykanie
klapy toalety, deska sedesowa wykonana
z wysokiej jakości duroplastu i z szybką
aktywacją systemu ogrzewania oraz
usuwanie zapachów tworzą niezwykle
wygodną całość.
AquaClean Mera to prawdziwe modelowe
wzornictwo i funkcjonalność.
← Toaleta myjąca Geberit AquaClean Mera
jest dostępna w wersjach z wykończeniem
chromowanym lub białym.

Pilot
Pilot ma czytelny wyświetlacz i wygodnie układa się w dłoni. Ze wszystkich funkcji można
korzystać jedną ręką – wystarczy nacisnąć przycisk, aby ustawić wybraną temperaturę
wody, natężenie strumienia wody i pozycję dyszy. Inne ustawienia można sprawdzić za
pomocą wyświetlacza z tyłu pilota i zmieniać je w menu.

Urządzenie do higieny intymnej pań
Urządzenie do higieny intymnej pań pozwala
na użycie szczególnie delikatnego strumienia
wody. Dysza jest tu zintegrowana z ramieniem
natrysku, co zapewnia jej higieniczność nawet
wtedy, gdy nie jest używana.

Suszarka
Ramię suszarki wysuwa się niezależnie od
ramienia natrysku i automatycznie dostosowuje
położeniem do pozycji natrysku, zapewniając
optymalną efektywność suszenia. Inteligentna
funkcja suszenia uwzględnia zmiany wrażliwości
skóry na ciepło w trakcie suszenia.

Usuwanie zapachów
Funkcja usuwania zapachów jest cicha i
aktywowana automatycznie. Pozwala usunąć
nieprzyjemne zapachy u źródła: z miski
ceramicznej. Powietrze w misce ceramicznej
jest oczyszczane wysoce wydajnym filtrem
ceramicznym typu plaster miodu.

