
A Geberit AquaClean Tuma egy kecses 
formájú mindentudó, ami kitűnően  
illik bármely otthonba. A komplett illetve 
a WC-kerámiára szerelhető megoldás 
közötti választási lehetőséggel a higiéniai 
berendezés magas fokú rugalmasságot  
kínál, ami főképp albérlők számára előnyös.  
Az AquaClean Tuma Comfort és  
Classic változatban is kapható.

Elegáns megjelenésének és rendkívül kompakt de-
signjának köszönhetően az AquaClean Tuma-val akár 
a kis fürdőszobák is komfortossá tehetők és pillana-
tok alatt wellnessoázissá alakíthatók: tökéletes meg-
oldás mindazok számára, akik a vízzel való tisztítás 
előnyeit nagyobb átalakítási munkálatok nélkül sze-
retnék élvezni.

A Geberit legújabb higiéniai berendezése kétféle, 
Classic és Comfort változatban érhető el. Az 
AquaClean Tuma Classic a higiéniai berendezések 
alapfunkcióit kínálja, beleértve a WhirlSpray zuhany-
technológiát és az öblítőperem nélküli Rimfree 
WC-kerámiát. A Comfort kivitel további kényelmi funk-
ciókkal felszerelt, amelyek a vízzel való tisztítást kel-
lemes élménnyé teszik, és amelyek egy távműködtető 
segítségével könnyen szabályozhatók.

A komplett higiéniai berendezés mellett a Geberit 
AquaClean Tuma Classic és Comfort változatok 
WC-kerámiára szerelhető berendezésként is kapha-
tók 2018.04.01-től. A WC-kerámiára szerelhető be-
rendezés a különböző WC-kerámiákra problémamen-
tesen rögzíthető, így könnyű utólagos felszerelést 
tesz lehetővé. Az új, WC-kerámiára szerelhető beren-
dezés ideális, gyorsan megvalósítható és rugalmas 
megoldást jelent, különösen azon albérlők számára, 
akik a tisztaság és a frissesség érzését élvezni sze-
retnék.

Az új Geberit AquaClean Tuma Comfort és Classic hi-
giéniai berendezés komplett és WC-csészére szerel-
hető változatait 2018 áprilisától forgalmazzák a szak-
kereskedők.

GEBERIT AQUACLEAN TUMA CLASSIC ÉS COMFORT HIGIÉNIAI BERENDEZÉSEK

KOMPAKT KIALAKÍTÁS
ÉS SOKOLDALÚSÁG

GEBERIT AQUACLEAN 
TUMA DIÓHÉJBAN

 – WhirlSpray zuhanytechnológia

 – Rimfree öblítőperem nélküli 
WC-kerámia

 – Átfolyós vízmelegítő a  
folyamatos melegvízellátás 
biztosításáért

 – Teljesen automatikus vízkő-
mentesítő  program

 – Comfort kivitel további kiegé-
szítő funkciókkal: kézreálló 
távműködtető, különálló intim-
zuhany hölgyeknek, ülőkeme-
legítéssel rendelkező WC-ülőke, 
meleglevegős-szárítás és 
szagelszívás

↑ 

A Geberit AquaClean Tuma komplett higiéniai berendezésként és 
WC-kerámiára szerelhető változatban is elérhető. Utóbbi kifejezetten 
kedvező bérlakásokhoz.

Egyszerű, kompakt és 
mégis elegáns: a Geberit 
AquaClean Tuma higiéniai 
berendezés.
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