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GEBERIT AQUACLEAN MERA
Závěsné WC S bidetovacím sedátkem.

Verze Comfort

150.630 Kč     92.990 Kč  (146.212.11.1) bílá

154.086 Kč     99.999 Kč  (146.212.21.1) chróm

Verze Classic 

126.745 Kč     79.990 Kč  (146.202.11.1) bílá

126.745 Kč     79.990 Kč  (146.202.21.1) chróm

Mistrovské dílo funkčnosti a designu. Toaleta s integrovanou sprchou, která se 
propojí s prostředím jakékoli koupelny a je až po okraj naplněna revoluční technologií 
pro vaše pohodlí. Geberit AquaClean Mera je prvotřídní produkt, pokud jde o požitek 
z luxusního pohodlí. Patentovaná technologie sprchování WhirlSpray poskytuje 
důkladné, jemné a energeticky úsporné očištění pomocí provdušněného proudu 
příjemně teplé vody. Dalšími prvky jsou patentovaná technologie splachování 
TurboFlush, orientační světlo, automatická funkce zavírání a otevírání víka toalety, 
ohřev sedátka a integrované odsávání zápachu.

funkce navíc
ve verzi Comfort

GEBERIT AQUACLEAN SELA
Závěsné WC S bidetovacím sedátkem.

66.754 Kč     48.900 Kč  (146.143.11.1) bílá

Toaleta s integrovanou sprchou, která vypadá stejně jako běžné WC. Geberit AquaClean Sela je 
k dispozici nejen jako závěsná, ale i ve verzi stojící na podlaze, která na vás udělá dojem svým 
štíhlým designem a zaručeně diskrétně padne do vaší koupelny. Stisknutím tlačítka vás očistí 
jemným a vzdušným proudem vody o teplotě těla. Intenzitu vody lze nastavit na stupnici od 
jedné do pěti a oscilační sprcha zajišťuje obzvlášť příjemné očištění. Sedátko toalety lze 
jednoduše odejmout, takže umožňuje jednoduché čištění.

66.586 Kč     46.990 Kč  (146.292.11.1) bílá - komplet WC a sedátko

55.730 Kč     41.990 Kč  (146.272.11.1) bílá - sedátko

GEBERIT TUMA COMFORT
Závěsné WC S bidetovacím sedátkem.

Geberit AquaClean Tuma se vyznačuje patentovanou technologií sprchování WhirlSpray a 
keramickou mísou bez okrajů Rimfree®. Nabízí také komfortní funkce, jako je ohřev sedátka, 
osoušení a integrované odsávání zápachu. Jiná osobní uživatelská nastavení, jako například 
nastavení umístění ramene s tryskou, oscilace nebo intenzita sprchovacího proudu, lze 
nastavovat podle vašich osobních potřeb a ukládat do dálkového ovládání. 

pouze víko



Cleanet Riva se zabudovanou bidetovou sprškou, která používá vícestupňovou 
hygienickou koncepci, kde se celý systém cirkulace vody v pravidelných intervalech i 
tepelně čistí. S ohledem na co nejsnazší čištění je toaleta bez jakýchkoli spojů a 
keramika byla ošetřena povrchovou úpravou LCC zabraňující usazování nečistot. 
Sedátko s poklopem je vybaveno funkcí pro snadné odejmutí. Toaleta Cleanet Riva 
se účinně a čistě splachuje, čímž odpadá potřeba oplachového kruhu.

132.721 Kč     89.990 Kč  (H8206914000001) bílá

LAUFEN RIVA
Závěsné WC S bidetovacím sedátkem.

SensoWash® poskytuje nejpřirozenější formu hygieny vůbec – čištění vodou. 
Jeho plochá kombinace poklopu a víka působí jako zcela normální a elegantní WC, 
ve kterém se skrývá vše, co by mělo bidetovací WC obsahovat. 

57.354 Kč     39.990 Kč  (631000002004300) - Me by Starck 

56.410 Kč     37.990 Kč  (631001002004300) - Durastyle

DURAVIT SENSOWASH SLIM
Závěsné WC S bidetovacím sedátkem.
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17.426 Kč     11.990 Kč  (146.135.11.1) bílá - sedátko

27.377 Kč     19.990 Kč  (146.130.11.2) bílá - komplet WC a sedátko

GEBERIT AQUACLEAN 4000
závěsné WC S bidetovacím sedátkem  
pro komfortní očistu po použití WC s odsáváním zápachu

Bidetovací sedátko Geberit AquaClean 4000 je dokonalým výrobkem pro každého, kdo si chce 
okamžitě přeměnit své stávající WC na moderní sprchovací toaletu. Nabízí veškeré základní 
funkce, jaké můžete očekávat u sprchovací toalety. Praktické bidetovací sedátko vás očistí 
jemným a vzdušným vodním proudem o teplotě těla a intenzitě, jakou si sami zvolíte. Ovládací 
panel je lehce přístupný a zcela jasný. 



84.564 Kč     59.900 Kč (CW994P#NW1) bílá - závěsné WC

155.035 Kč 99.990 Kč (TCF994WG#NW1) bílá - sedátko

TOTO NEOREST EW
Závěsné WC S bidetovacím sedátkem.

- ewater+: elektrolyticky upravená voda s antibakteriálními 
  a čistícími vlastnostmi
- individuálně nastavitelný systém tyčových trysek
- nastavitelný systém teploty sprchovací vody a intenzity proudu.
- možnost osoušení teplým vzduchem s regiůacé teploty
- automatické čištění trysek a odsávání zápachu
- WC keramika bez okraje se splachovací technologií Tornado Flush
- WC sedátko s ohřevem a plynulým senzorovým sklápěním
- orientační LED světlo
- funkce a nastavení pomocí dálkového ovládání

Nastavitelná intenzita 
sprchovacího proudu.

Keramická mísa bez okrajů 
s technologií splachování TurboFlush.

Individuálně nastavitelná 
pozice ramene s tryskou.

Nastavitelná teplota 
sprchovacího proudu.

Oscilační sprcha.

Dámská sprcha zajišťující 
jemnou očistu intimních partií.

Ohřev toaletního sedátka

Bezdotykový mechanismus pro
automatické otevření a sklopení víka

Funkce QuickRelease pro snadné
odnímání víka a sedátka toalety

Bezdotyková detekce uživatele

Plynulé sklápění SoftClosing

Keramická mísa bez okrajů Rimfree®

Praktické a intuitivní 
dálkové ovládání

Orientační světlo

Inteligentní systém osoušení.

Odsávání zápachu.

Automatické čištění

Úsporný režim

Přehled funkcí hygienických toalet a bidetovacích sedátek:
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