
Semmi sem utal arra, 
hogy ez a vissza-
fogott és tetszetős 
kerámiatest egy 
 kényelmes higiéniai 
berendezést foglal  
magában: az új 
 Geberit AquaClean 
Selát.
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A Geberit AquaClean Sela higiéniai berendezés  
2013-as piaci bevezetése óta egyszerű és gyors 
beszerelhetőségével nyűgözi le a vízvezeték- 
szerelőket. A Geberit az AquaClean termékcsaládot  
most az új AquaClean Selával egészíti ki, amely  
több funkciót és még elegánsabb megjelenést kínál.

A Geberit AquaClean Sela higiéniai berendezés hat éve sikeresen 
teljesít a piacon, és időtlen-letisztult formai kialakításának kö-
szönhetően nagy népszerűségnek örvend az építtetők és végfel-
használók körében. Emellett a termék gyors és egyszerű telepít-
hetősége miatt a vízvezeték-szerelőket is meggyőzte. A Geberit 
a régi AquaClean Selát egy új modellre cseréli. A Christoph Beh-
ling designer által tervezett higiéniai berendezés elegáns külse-
jével és egyértelmű formanyelvével kiválóan illeszkedik csaknem 
minden fürdőszobai környezetbe.

SZEMÉLYES HIGIÉNIA VÍZZEL
Az új AquaClean Sela innovatív technológiával felszerelt, kiváló 
minőségű alapanyagokból készült, és az intimhigiéniához egy 
Geberit higiéniai berendezés klasszikus funkcióit nyújtja. Ehhez 
hozzátartozik az egyedülálló WhirlSpray zuhanytechnológia, 
amely rendkívül gyengéd és alapos tisztítást biztosít. A higéniai 
berendezés diszkrét irányfénnyel mutatja éjszaka a hozzá vezető 
utat, megkönnyítve a felhasználó számára a későbbi gyors visz-
szaalvást. Az intuitív távműködtetőn keresztül minden adat rög-
zítése elvégezhető egyetlen kézzel. A személyes beállítások lehí-
vásához egyetlen gombnyomás elegendő. Ezenkívül a funkciók  
a Geberit-alkalmazással kényelmesen vezérelhetők okostelefon-
ról is.

GEBERIT AQUACLEAN SELA

NAGYOBB KÉNYELEM 
ÉS ATTRAKTÍVABB  
DESIGN

„Az új Geberit AquaClean Sela 
számára új, időtlen, letisztult  
formanyelvet dolgoztunk ki.  

Ezenkívül az elegáns higiéniai  
berendezést további, optimalizált 

funkciókkal szereltük fel, így  
most még nagyobb kényelmet  

kínál.”

Margit Harsch  
a Geberit AquaClean vezetője

→
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„Mint minden Geberit higiéniai berendezé-
sünket, az AquaClean Selát is svájci  

know-how-val fejlesztettük ki. Ismerjük  
a rendkívül eltérő vízminőséggel bíró  

működési feltételeket, a lágy víztől  
a kevésbé keményen át a kemény vízig.  
Az AquaClean technológia valamennyi  

alkotóelemét ennek figyelembevételével 
terveztük meg.”

Armin Gierer  
a Geberit AquaClean termékcsalád vezetője

↑

Az öblítőperem nélküli WC-kerámia könnyen tisztítható.

↑

A higiéniai berendezés teljes technológiája gyorsan  
és egyszerűen beszerelhető, illetve eltávolítható.

8 

TERMÉKEK ÉS MEGOLDÁSOK

Know-how 2019/1.

document6983041905666798160.indd   8 13.02.2019   16:15:12



TÖKÉLETES HIGIÉNIA
A Geberit AquaClean Sela a roppant csendesen és hatékonyan 
működő TurboFlush öblítési technológiával van felszerelve, ami 
az AquaClean Mera bevezetésével már sikeresen bizonyított  
a piacon. Ez sokkal könnyebbé teszi a tisztítást, és tökéletes  
higiéniát biztosít. Az optimálisan irányított vízáramlásnak kö-
szönhetően az egész WC-kerámia kiöblítésre kerül. Mivel nincs 
pereme, nincsenek olyan rejtett részek, ahol lerakódások tudnak 
képződni. Ezen túlmenően a könnyen tisztítható, karcálló, speci-
ális Geberit KeraTect® máz a kerámiafelületek hosszú távú védel-
méről gondoskodik. A jóformán pórusmentes, rendkívül sima 
felület véd a baktériumoktól és kórokozóktól, valamint egysze-
rűen és hatékonyan tisztán tartható. Továbbá a gyorskioldó funk-
ció, amivel a WC-ülőke és -fedél nagyon egyszerűen, egy kéz-
mozdulattal levehető, szintén hozzájárul ahhoz, hogy tisztítása 
gyerekjáték legyen.

ÚJONNAN KIFEJLESZTETT ÁTFOLYÓS MELEG  
VÍZ KÉSZÍTÉS
Egy további újdonság, amivel az AquaClean Sela büszkélkedhet, 
a Geberit által kifejlesztett átfolyós meleg víz készítés. Ez nem-
csak azt biztosítja, hogy a meleg víz gyorsan rendelkezésre áll, 
hanem azt is, hogy a vízhőmérséklet a zuhanyfunkció működésé-
nek teljes időtartama alatt állandó marad. Egy hagyományos  
vízmelegítővel szemben az átfolyós meleg víz készítés arról is 
gondoskodik, hogy a zuhanyfolyamat kizárólag friss víz felhasz-

←

A Geberit AquaClean Selát  
egyetlen vízvezeték-szerelő is  
könnyedén be tudja építeni.

nálásával történjen, és csak olyan mennyiségben, amennyi szük-
séges. Egy másik előny, hogy az átfolyós meleg víz készítést kife-
jezetten kemény vízhez tervezték. Az integrált, automatikus 
vízkőmentesítő funkció révén minden vízvezető elemről eltávolí-
tásra kerülnek a lerakódások, lehetővé téve ezáltal, hogy az 
AquaClean Sela teljesítőképessége újra teljes mértékben helyre-
álljon. Ez garantálja a higiéniai berendezés hosszú élettartamát.

KÖNNYŰ BESZERELÉS ÉS TISZTÍTÁS
Mint ahogy a Geberit berendezéseknél megszokott, az új 
 AquaClean Sela is gyorsan és egyszerűen telepíthető egyetlen 
szerelő által. Az összes műszaki alkotóelemet egy kompakt, funk-
cionális egységbe integrálták, ami felülről van a kerámiába he-
lyezve, így szervizeléskor is igen könnyen elérhető. A higiéniai 
berendezés ezáltal a kerámiarögzítéshez is kényelmes hozzáfé-
rést nyújt a beszerelés során. 

A Geberit AquaClean Selát olyanra tervezték, hogy a folyamatos 
tisztítást és karbantartást elvégezheti közvetlenül az ügyfél. 
Ezenkívül kérdések vagy problémák esetén a Geberit ügyfélszol-
gálata telefonon, és Budapesten az Alíz utcai központunkban sze-
mélyesen is elérhető. 

A Geberit mindemellett az összes alkatrész hosszú ideig, akár tíz 
évig tartó rendelkezésre állását garantálja.

9 

TERMÉKEK ÉS MEGOLDÁSOK

document6983041905666798160.indd   9 13.02.2019   16:15:13


