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Kompletní zařízení Geberit  
AquaClean Mera povyšuje komfort 
toalety s integrovanou sprchou  
na zcela novou úroveň.  
Jeho sofistikovaná technologie  
a stylový design se dokonale 
doplňují, takže očista vodou se 
jednoduše stává samozřejmostí. 
Tuto novou toaletu s integrovanou 
sprchou od spo lečnosti Geberit 
navrhl Christoph Behling tak,  
aby se empaticky a zároveň 
harmonicky propojila s prostředím 
jakékoli koupelny. 

Tato toaleta Vás při každém použití příjemně 
překvapí svými úžasnými funkcemi.  
Geberit AquaClean Mera je charakteristická  
velmi kvalitními materiály, hladkými liniemi 
a plynulými přechody. Chromový povrch 
designového krytu vytváří dojem, že  
toaleta přímo levituje v prostoru, což  
umocňuje hra odlesků. Na první pohled tato 
toaleta s integrovanou sprchou neodhalí 
mnoho ze své sofistikované technologie. 
Všechna elektrická a vodovodní připojení 
jsou skryta v těle toalety. Ve svém nitru je 
však Geberit AquaClean Mera až po okraj 
naplněná revoluční technologií. Je prvním 
výrobkem, který představuje novou  
patentovanou technologii WhirlSpray.

Dalším pozoruhodným prvkem je  
keramická mísa bez okrajů s výraznou 
vnitřní asymetrickou geometrií.  
Představuje základ pro inovativní  
technologii splachování TurboFlush,  
která umožňuje velmi důkladné,  
a přesto tiché splachování toalety. 

Okamžitou a plynulou dodávku vody  
o teplotě těla zajišťuje hybridní systém 
ohřevu vody tvořený průtokovým  
ohřívačem a zásobníkem teplé vody.

Další užitečné funkce, jako například  
diskrétní osvětlení pro lepší orientaci ve 
tmě, víko, které se automaticky otevírá  
a zavírá, sedátko z vysoce kvalitního 
duroplastu s rychlou aktivací ohřevu  
či odsávání zápachu, zvyšují pohodlí  
uživatele.

Geberit AquaClean Mera je skutečným 
mistrovským dílem, pokud jde o funkce  
i design.

← Geberit AquaClean Mera je k dispozici  
s bílým nebo pochromovaným designovým 
krytem.
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Nový pocit pohody
Jak to funguje? Jednoduše!

Technologie splachování TurboFlush
Inovativní technologie splachování TurboFlush 
společně s vnitřní asymetrickou geometrií  
keramické mísy bez okrajů vyvinuté společností 
Geberit umožňují velmi účinné, a přesto  
tiché splachování. Tento systém tvoří boční  
splachovací otvor a optimálně navržené  
směrování toku splachovací vody. Vysoce  
kvalitní keramická mísa je ošetřena speciálním  
povrchovým povlakem, který zamezuje  
usazování nečistot. Nedostupná místa jsou 
minimalizována, přičemž veškeré okraje  
a rohy byly zcela odstraněny.

Technologie sprchování WhirlSpray
Patentovaná technologie sprchování WhirlSpray
je zde použita poprvé. Dvě trysky ve spolupráci
s pulzujícím a rotujícím proudem, který je  
obohacený dynamickým provzdušněním,  
umožňují výjimečně důkladné a účinné čištění. 
Výhody této technologie jsou skutečně  
působivé: intenzivnější a příjemnější očista  
při zachování nízké spotřeby vody.

Dálkové ovládání
Dálkové ovládání je díky grafickým symbolům maximálně přehledné a skvěle padne  
do ruky. Ovládání je možné provádět jednou rukou, přičemž pro nastavení teploty vody, 
intenzity sprchovacího proudu či polohy sprchovacího ramene stačí stisknout jediné 
tlačítko. Displej na zadní straně ovladače s menu slouží pro kontrolu a úpravu dalších 
profilových nastavení.
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Inteligentní systém osoušení
Rameno s fénem se vysouvá samostatně  
a automaticky se nastaví podle poslední  
polohy sprchovacího ramene. Zajistí tak  
optimální osoušení. Funkce inteligentního 
osoušení se pak postará o postupné klesání 
teploty vzduchu a osychající pokožku tak 
příjemně osvěží.

Dámská sprcha
Samostatná dámská sprcha nabízí funkci  
obzvlášť jemného sprchovacího proudu.  
Její tryska je integrována do sprchovacího 
ramene, díky kterému je hygienicky čistá,  
i když se právě nepoužívá.

Odsávání zápachu
Automaticky aktivované, velmi tiché odsávání 
odstraňuje nepříjemný zápach přímo na místě, 
kde vzniká, tedy v keramické míse. Odtud  
se znečištěný vzduch odvádí a čistí pomocí  
keramického voštinového filtru s dlouhou 
životností.

1  Dálkové ovládání

2  Bezdotykový  
mechanismus pro  
automatické otevření  
a sklopení víka

3  Technologie sprchování 
WhirlSpray

4  Dámská sprcha

5  Osoušení

6  Ohřev sedátka

7  Technologie splachování 
TurboFlush

8  Odsávání zápachu

9  Orientační světlo



 → Kompletní prvotřídní zařízení toalety s integrovanou 
sprchou

 → Patentovaná technologie sprchování WhirlSpray pro jemný 
a osvěžující sprchovací proud

 → Keramická mísa bez okrajů s technologií splachování 
TurboFlush pro důkladné spláchnutí bez rozstřikování

 → Hybridní systém ohřevu vody pro okamžitou a nepřetržitou 
dodávku teplé vody

 → Diskrétní orientační světlo v barvách, které lze 
individuálně nastavit

 → Automatické otevírání a sklápění víka toalety

 → Ergonomicky tvarované a vyhřívané toaletní sedátko  
z duroplastu

 → Oddělená dámská sprcha v hygienicky chráněné pozici, 
když se nepoužívá

 → Efektivní odsávání zápachu

 → Inteligentní systém osoušení

 → Intuitivní dálkové ovládání

 → Integrovaný program pro odstranění vodního kamene

 → Skrytá připojení vody a elektřiny

 → Geberit AquaClean Mera Comfort, alpská bílá:  
146.212.11.1

 → Geberit AquaClean Mera Comfort, pochromovaná lesklá: 
146.212.21.1

↑ Diskrétní osvětlení přitahuje pozornost a ve tmě slouží jako užitečný pomocník. 
Tento atmosféru podtrhující paprsek LED světla svítí v jedné ze sedmi individuálně volitelných barev a pěti stupních jasu. 



 

Geberit spol. s r.o.
Moravanská 85 
619 00 Brno
Česká republika

T +420 547 212 335
F +420 547 212 340
aquaclean.cz@geberit.com

→  www.geberit-aquaclean.cz C
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