Geberit AquaClean Tuma

Zaskakująco wszechstronna.
Rozwiązanie Geberit AquaClean Tuma wyróżnia się
unikatowym połączeniem prostego, a zarazem
eleganckiego wzornictwa z zaawansowaną i
innowacyjną technologią. Dzięki płycie ozdobnej,
która jest dostępna w białym plastiku, czarnym lub
białym szkle lub szczotkowanej stali nierdzewnej,
toaleta myjąca harmonijnie wtapia się w wystrój
łazienki.
Dzięki kompaktowym wymiarom urządzenie
zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni i
jest idealne w szczególności do małych łazienek.
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Nowość

Kompaktowe odświeżenie.
Nowa toaleta myjąca Geberit AquaClean
Tuma zapewnia świeżość i komfort dla
każdego domu. Dzięki swojej kompaktowej formie ta toaleta stworzona przez
projektanta Christopha Behlinga zapewnia optymalne wykorzystanie dostępnej
przestrzeni. Atrakcyjna płyta ozdobna,
dostępna w różnych kolorach i materiałach sprawia, że urządzenie to podkreśla
walory estetyczne nawet małych łazienek i natychmiast przekształca je w oazę
komfortu.

Toaleta myjąca AquaClean Tuma jest
dostępna w formie kompleksowego
rozwiązania z idealnie dopasowaną misą
ceramiczną oraz ukrytymi przyłączami
zasilania i wody. Rozwiązanie AquaClean
Tuma może być również oferowane jako
deska myjąca, która zapewnia te same funkcje co kompleksowe rozwiązanie i można ją
dopasowywać do różnych zainstalowanych
już misek ceramicznych.

Montaż deski myjącej jest prosty i nie wymaga żadnych poważnych zmian konstrukcyjnych, dzięki czemu idealnie nadaje się do
wynajmowanych pomieszczeń. Dlatego też
deska myjąca to idealny i elastyczny element wyposażenia łazienki dla wszystkich,
którzy chcą poprawić wygląd swojej łazienki
i jednocześnie cieszyć się świeżością.

Komfort
To naprawdę proste.

Świeżość
Łatwy montaż.
1 Pilot
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Montaż toalety myjącej Geberit AquaClean Tuma jest możliwy w niemalże wszystkich sytuacjach konstrukcyjnych. Wystarczy zapewnić
podłączenie do źródła zasilania i wody.
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2 Technologia natrysku
WhirlSpray

3 Urządzenie do higieny
intymnej kobiet
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Niezależnie od tego, czy urządzenie to chcemy wykorzystać na potrzeby nowego projektu budowlanego czy też remontu generalnego,
nowe elementy do montażu toalet Geberit z wbudowaną spłuczką stanowią niezawodne i solidne rozwiązanie. Biorąc pod uwagę, że
wszystkie niezbędne podłączenia zostały już rozplanowane, wszystkie toalety myjące AquaClean mogą być bezproblemowo instalowane
i podłączane do źródeł zasilania i wody. Firma Geberit zapewnia prosty komplet przejściowy dla wbudowanych elementów toalety bez
wymaganych miejsc podłączeniowych dla źródeł zasilania i wody. W takim przypadku podłączenie do źródła wody i ewentualnie również
podłączenie elektryczne pozostaną widoczne.

4 Suszarka z ciepłym
powietrzem
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5 Ogrzewanie deski
toaletowej
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Można również, zamiast zestawu uzupełniającego, zainstalować
płytę ozdobną Geberit AquaClean. Dzięki temu można ukryć
podłączenie do źródła wody bez ingerowania w zamontowane już
płytki. Smukły panel jest mocowany do gładkiej powierzchni i
można go w przyszłości błyskawicznie zdemontować, nie
pozostawiając żadnych śladów na powierzchni. Dzięki temu
rozwiązanie to można doskonale i stylowo podłączyć do toalet
myjących nawet w wynajmowanych pomieszczeniach.
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6 Moduł usuwania
zapachów

7 Bezkołnierzowa miska
ceramiczna

Jeśli na ścianie jest już zainstalowana spłuczka lub po prostu nie
można jej ukryć w ścianie ze względów czasowych, budżetowych
lub bazowej konstrukcji budynku, kolejnym rozwiązaniem, jakie
można zastosować, jest moduł sanitarny Geberit Monolith. Za
elegancką szklaną powierzchnią ukryty jest ultrasmukły zbiornik
wraz z całą niezbędną techniką sanitarną. System Monolith został
zaprojektowany z myślą o szybkim i bezproblemowym montażu i
można go podłączać do wbudowanych węży wodnych i rur
spustowych.

8 Mechanizm wolnego
opadania

Technologia natrysku WhirlSpray oraz
bezkołnierzowa miska ceramiczna
Opatentowana technologia natrysku WhirlSpray
dzięki pulsacyjnemu strumieniowi wody o działaniu
wzmocnionym przez dynamiczne napowietrzanie
zapewnia wyjątkowo komfortowe mycie bez nadmiernego zużycia wody. Przyjemniejsze i dokładniejsze
mycie przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia wody
to główne korzyści, jakie oferuje rozwiązanie Geberit
AquaClean Tuma.
Zastosowanie bezkołnierzowej miski ceramicznej
Rimfree® sprawia, że toaleta AquaClean Tuma spełnia
najnowsze standardy dotyczące higieny. Utrzymanie
w czystości miski bezkołnierzowej jest niezwykle
proste, dzięki płynnym przejściom oraz łatwo dostępnym powierzchniom.

1 Urządzenie do higieny intymnej kobiet

2 Suszarka z ciepłym powietrzem

Oddzielne rozwiązanie do higieny intymnej kobiet wykorzystuje
wyjątkowo lekki natrysk w celu zapewnienia delikatnego mycia.
Dysza jest tu zintegrowana z ramieniem natryskowym, dzięki
czemu pozostaje dyskretnie ukryta oraz higienicznie chroniona,
gdy nie jest używana.

Inteligentna funkcja suszenia uwzględnia zmiany wrażliwości skóry
na ciepło w trakcie suszenia oraz stopniowo zmniejsza temperaturę przepływu powietrza.

3 Ogrzewanie deski oraz usuwanie zapachów

4 Pilot

Dzięki opcjonalnie regulowanemu ogrzewaniu deski oraz funkcji
rozpoznawania użytkownika deska sedesowa rozgrzewa się natychmiast, gdy ktoś na niej usiądzie. Automatycznie aktywowana i
cicha funkcja usuwania zapachów z funkcją stałej pracy eliminuje
nieprzyjemne zapachy. Powietrze jest oczyszczane przez wyjątkowo długotrwały, katalityczny filtr ceramiczny typu „plaster
miodu”.

Rozwiązanie Geberit AquaClean Tuma jest wyposażone w panel
sterowania umieszczony na urządzeniu oraz intuicyjną funkcję
zdalnego sterowania. Panel sterowania zapewnia dostęp do najważniejszych funkcji sterowania natryskiem. Zdalne sterowanie
umożliwia wprowadzanie wszystkich danych wejściowych jedną
ręką, jak również regulowanie i anulowanie osobistych ustawień
dotyczących intensywności natrysku, położenia ramienia natryskowego i natrysku oscylacyjnego, a także ogrzewania deski sedesowej, modułu usuwania zapachów oraz suszarki.

W idealnym scenariuszu hydraulik oznaczyłby już gniazdo elektryczne przy toalecie na potrzeby ustanowienia wymaganych
połączeń sieciowych. Jednakże można podłączyć toaletę do
źródła zasilania w dowolnym miejscu w łazience za pomocą konwencjonalnego gniazda zasilania i tunelu kablowego. Możesz
błyskawicznie zmienić swoją łazienkę w oazę komfortu.
Ponieważ wszystkie toalety myjące Geberit AquaClean są
wyposażone w zintegrowany mechanizm oddzielający je od systemu wody pitnej, nie trzeba instalować żadnych dodatkowych
osprzętów w celu zapewnienia pełnej zgodności z wymogami
norm dotyczących wody pitnej: EN 1717 i EN 13077.

Funkcje zapewniające dodatkowy komfort
Indywidualnie regulowana pozycja
ramienia natryskowego

Funkcja QuickRelease do zwalniania
klapy i deski sedesowej

Tryb ekonomiczny

Natrysk oscylacyjny

Funkcja odkamieniania

Rozpoznawanie użytkownika

↑ Płyta ozdobna Geberit AquaClean

↑ Moduł sanitarny Geberit Monolith

Cała technologia rozwiązania AquaClean Tuma znajduje się
wewnątrz kompaktowego modułu funkcjonalnego powyżej muszli
ceramicznej WC. Przełącznik zasilania znajduje się na zdejmowalnej płycie ozdobnej wraz z otworem wlewowym do dodawania
środka odkamieniającego na potrzeby w pełni zautomatyzowanego programu odkamieniania, chroniącego przed kamieniem
wszystkie elementy mające kontakt z wodą.
Mocowanie do ściany i podłączenia do źródeł zasilania i wody są
ukryte za miską ceramiczną i dzięki temu pozostają niewidoczne, a
jednocześnie bardzo łatwo dostępne w celach montażowych.

