
Bu WC suyla taharetinizi de yapar.



Su, sağlığımız üzerinde fark edilir bir etkisi olan 
özellikleri barındırır. Ferahlatır, canlandırır, temiz-
ler. Geberit AquaClean bunu bir adım daha ile-
riye götürüyor. Kendinizi sadece suya değil, aynı 
zamanda belirli özel fonksiyonlarla birleştirilmiş 
sofistike püskürtme özelliğine de kaptırırsınız.

Nazik, doğal ve sizin için iyi olan yeni bir kişisel 
hijyen türünü keşfedin: Geberit AquaClean ile – 
Bu WC suyla taharetinizi de yapar.

Hayallerinizdeki banyoyu taktırdığınızı düşünün: 
ne isterdiniz? Daha fazla dinlenme, daha faz-
la konfor, daha fazla dizayn? O halde Geberit 
AquaClean’a bayılacaksınız. Yeni özel mini-
spanıza hoş geldiniz.

Banyonuzun tam  
ortasında: sağlık.



Geberit AquaClean bir lüks meselesi değil, kişi-
sel yaşam kalitenizin özel gereklerini karşılama 
meselesidir. Ne kadar rahatlığa, ne kadar fonksi-
yona, ne kadar hareketliliğe ihtiyaç duyuyorsanız 
– seçim sizin. Tüm Geberit AquaClean model-
leri karakteristik olarak pratik, akıllı ve temizliği 
kolaydır. Ayrıca, tasarım özellikleri bir çoğunda 
imrendirici bir bakışa neden olacaktır.

İyi hayat kalitesine daha çok  
değer veren herkes için.



Tuvaletinizin tamamını değiştirmeden, konforlu te-
mizliğe sahip olmak istiyor musunuz? O halde bir 
geliştirme çözümü tam size göre. Takması kolay 
klozet kapağı banyonuza sadeden lükse yeni bir 
konfor seviyesi kazandırır.

Banyonuzu hiç taviz vermeden kendi fikirlerinize 
göre mi gerçekleştirmek istiyorsunuz? O halde tam 
bir Geberit AquaClean çözümünden son derece 
memnun kalırsınız. Bu entegre çözüm, sadeden 
lükse kadar uzanan tüm çeşitlerde mevcuttur.

Her ev için uygun model.



Kompakt ve zarif Geberit AquaClean 4000, 
temizlik ve sağlık için önemli olan her şeyi size 
sağlıyor: rahat bir şekilde otururken, bir tuşa  
dokunmanızla vücut sıcaklığında su püskürerek 
sizi yıkayarak temizler, hem de size uygun bir 
yoğunluk derecesinde. Kontrol paneli açıklama 
gerektirmeyecek kadar açık ve erişimi kolaydır. 
Ayrıca, tüm Geberit AquaClean modellerinde ol-
duğu gibi, bu modelde de bir otomatik kapama 
fonksiyonu bulunur: oturak ve kapağı sessiz bir 
şekilde kapanır.

Geberit AquaClean 4000:  
Basit model, uygun fiyat. 

Basit kurulum ve 
söküm bu ürünü kirada 
kalanlar için de ideal 
kılar.

Püskürtme gücü, 
kişisel tercihlere göre 
ayarlanabilir.



Söz konusu konfor olduğunda yüksek standart-
larınız var, ama aynı zamanda tuvaletinizi hızlı ve 
kolay bir şekilde mi kurmak istiyorsunuz? O hal-
de Geberit AquaClean 5000 tam size göre.

Ergonomik tasarımlı geliştirme çözümü herhan-
gi bir standart tuvaleti bir sağlık alanına çevirir. 
Geberit AquaClean 5000’in kurulumu kolaydır 
ve başka kullanışlı fonksiyonlar da sunar: salı-
nımlı jet son derece derinlemesine temizler ve 
otomatik hava temizleme sisteminin olması da 
banyoda kalan kokuların artık geçmişte kalması 
anlamına gelir.

Geberit AquaClean 5000:  
Rahat, kompakt tasarım.

Tüm modellerde olduğu 
gibi, püskürtme başlığı, 
püskürtme öncesi ve 
sonrasında da temiz 
suyla durulanır.

Tüm duyular için bir 
zevk: hava temizleme 
sistemi siz oturur 
oturmaz çalışmaya 
başlar.



Bu akıllı geliştirme çözümü, yeni nesil bir tuva-
letten beklenecek tüm rahatlıkları sağlar. Vücut 
sıcaklığında su ile temizliğin, bir sıcak-hava kuru-
tucusuyla kurutmanın ve zaruri olan hava temiz-
leme sisteminin bu modelde mevcut olduğunu 
söylemeye gerek yok.

Geberit AquaClean 5000plus, tüm temel fonk-
siyonları bazı hoş karşılanan ek özelliklerle bir-
leştirir. Hanımlara özel püskürtme ve uzaktan 
kumanda özelliği de bunlara dahildir. Her şey 
sizin kişisel gereksinimlerinize göre uygulanabilir 
– püskürtme gücü, sıcaklık ve kurutucu ayrı ayrı 
ayarlanabilir.

Geberit AquaClean 5000plus:  
Üst seviye konfor için çoklu yetenek.

Konstipasyon 
sorununuz varsa, 
rahatlatıcı ve etkili: 
titreşimli masaj spreyi.

Ayarlanabilir sıcak-hava 
kurutucusu şımartma 
programını tamamlar.

Tüm fonksiyonlar, 
uzaktan kumanda 
sayesinde pratik bir 
şekilde ve rahatlıkla 
kullanılabilir.

Takması hızlı ve kolay: 
taşınıyorsanız, lüks 
geliştirme çözümünü 
yanınızda götürün.



İlk bakışta, zerafeti ve tasarım kalitesi sayesinde 
büyüleyici herhangi bir modern tuvalete benzi-
yor. Ancak şık seramik ünite, parlak başarının 
sadece görsel kısmıdır – Geberit AquaClean 
8000, püskürtmenin sağladığı konforuyla da di-
ğerlerinden farkını belli ediyor.

Kire karşı dayanıklı seramikten yapılmış duva-
ra monteli tam çözüm, tüm çeşitleri arasında 
birincidir. Salınımlı püskürtmenin gücü isteni-
len yoğunluğa göre ayarlanabilir. Doğal olarak, 
püskürtme başlığı otomatik olarak tuvalet kulla-
nımı öncesinde ve sonrasında da kendi kendini 
temizler.

Geberit AquaClean 8000:  
Aradaki farkı anlayan müşteriler  
için tasarım ikonu.

Püskürtme gücü, 
özel gereksinim ve 
kişisel tercihlere göre 
ayarlanabilir.

Kullanım kolaylığının 
arttırılması, temizleyici 
püskürtmeyi yaşamanın 
olduğu kadar konseptin 
de bir parçasıdır.



Bu tam lüks çözüm banyonuzun en önem-
li parçası haline gelecektir: Geberit AquaClean 
8000plus, hoş şekilli tasarımına uygun eşsiz bir 
refah deneyimi sunar.

Öncelikle, tek başına su püskürtme rekabet-
siz temizlik kalitesi sağlar. Geberit AquaClean 
8000plus bundan çok daha fazla özelliğe sahip-
tir, ancak: eşit salınımlı püskürtme ve titreşimli 
masaj fonksiyonu refah hissinizi daha da arttıra-
caktır. Kurutucu veya hanımlara özel püskürtme 
özelliğinin konforundan da yoksun kalmazsınız. 
Kaydedilebilir kullanıcı profilli uzaktan kumanda-
nın da dahil olduğunu söylemeye gerek yok.

Geberit AquaClean 8000plus:  
En lüks şımartma programı.

Su püskürtmenin 
yoğunluğu, sıcaklığı 
ve özelliği ayrı ayrı 
ayarlanabilir.

Tüm duyular için bir 
zevk: hava temizleme 
sistemi siz oturur 
oturmaz çalışmaya 
başlar.

Sıcak havayla 
kurulanmak inanılmaz 
konforlu olup cildinize 
de daha naziktir.

Tüm fonksiyonları 
tercihlerinize uygun 
olacak şekilde ayarlayın, 
kaydedin ve tekrar tekrar 
aynı ayarı kullanın.



beyaz pergamon

bahama beji manhattan gri

Model renkleri

Geberit AquaCalean 4000 Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000plus

Ayarlanabilir su püskürtme sıcaklığı

Ayarlanabilir su püskürtme gücü Ayarlanabilir su püskürtme gücü Ayarlanabilir su püskürtme gücü

Masaj spreyi ve hanımlara özel püskürtme

Salınımlı püskürtme (püskürtme kolunun  
ileri-geri hareket etmesi)

Salınımlı püskürtme (püskürtme kolunun  
ileri-geri hareket etmesi)

Sıcak-hava kurutucu

Uzaktan kumanda

Hava temizleme Hava temizleme

Tüm fonksiyonların tam, ayrıntılı bir listesine İnternette www.geberit.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



Geberit AquaCalean 4000 Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000plus

Ayarlanabilir su püskürtme sıcaklığı

Ayarlanabilir su püskürtme gücü Ayarlanabilir su püskürtme gücü Ayarlanabilir su püskürtme gücü

Masaj spreyi ve hanımlara özel püskürtme

Salınımlı püskürtme (püskürtme kolunun  
ileri-geri hareket etmesi)

Salınımlı püskürtme (püskürtme kolunun  
ileri-geri hareket etmesi)

Sıcak-hava kurutucu

Uzaktan kumanda

Hava temizleme Hava temizleme

Tüm fonksiyonların tam, ayrıntılı bir listesine İnternette www.geberit.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000plus Geberit AquaClean 8000plus

Görünür rezervuarlı, duvara monteli

Geberit AquaClean 8000plus

Görünür rezervuarlı, yere oturan

Ayarlanabilir su püskürtme sıcaklığı Ayarlanabilir su püskürtme sıcaklığı Ayarlanabilir su püskürtme sıcaklığı

Ayarlanabilir su püskürtme gücü Ayarlanabilir su püskürtme gücü Ayarlanabilir su püskürtme gücü Ayarlanabilir su püskürtme gücü

Masaj spreyi ve hanımlara özel püskürtme Masaj spreyi ve hanımlara özel püskürtme Masaj spreyi ve hanımlara özel püskürtme

Salınımlı püskürtme (püskürtme kolunun  
ileri-geri hareket etmesi)

Salınımlı püskürtme (püskürtme kolunun  
ileri-geri hareket etmesi)

Salınımlı püskürtme (püskürtme kolunun  
ileri-geri hareket etmesi)

Salınımlı püskürtme (püskürtme kolunun  
ileri-geri hareket etmesi)

Sıcak-hava kurutucu Sıcak-hava kurutucu Sıcak-hava kurutucu

Uzaktan kumanda
Uzaktan kumanda  
(tuvalet sifonunun çalıştırılması dahil)

Uzaktan kumanda  
(tuvalet sifonunun çalıştırılması dahil)

Hava temizleme Hava temizleme Hava temizleme

Programlanabilir kullanıcı profilleri (4 profil) Programlanabilir kullanıcı profilleri (3 profil) Programlanabilir kullanıcı profilleri (3 profil)

Tüm fonksiyonların tam, ayrıntılı bir listesine İnternette www.geberit.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



Geberit AquaClean deneyimini yaşayın.

Sonuçta, Geberit AquaClean‘in sadece yararlarını anlatmak yeterli değildir.  
www.geberit.com.tr adresinden ya da bölgenizdeki tesisatçı veya bayilerden daha fazla bilgi alınız.

www.geberit.com.tr, sales.tr@geberit.com
Geberit Tesisat Sistemleri Ticaret Ltd. Sti., Koşuyolu Cad. No: 33, TR-34718 Kadıköy/İstanbul, Türkiye, T: 0216 340 82 73, F: 0216 340 82 79

Bu WC suyla taharetinizi de yapar.
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