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 → De complete en ultieme oplossing

 → WhirlSpray douchetechnologie voor een tedere,  
vitaliserende douchestraal

 → Randloze keramiek met TurboFlush spoeltechnologie  
voor grondig doorspoelen

 → Hybride warmwatersysteem voor een onmiddellijke en 
continue toevoer van warm water

 → Discreet, gekleurd en individueel programmeerbaar 
oriëntatielicht

 → WC-deksel gaat automatisch open en dicht

 → Ergonomische en verwarmbare duroplast WC-zitting

 → Afzonderlijke ladydouche

 → Geurextractie

 → Warmeluchtföhn

 → Afstandsbediening

 → Verborgen aansluitingen en eenvoudige installatie

 → Geberit AquaClean Mera Comfort, glanzende chroomplaat: 
146.210.21.1

 → Geberit AquaClean Mera Comfort, alpien-wit: 146.210.11.1

 → Beschikbaar vanaf september 2015

Meester-
werk van 
functie en 
design.

Welzijn.
Installatie eenvoudig gemaakt.

Eenvoudig in zijn geheel
Door de vrijwel onbeperkte mogelijkheden 
die de installatietechnologie van Geberit 
biedt, zijn er amper technische scenario’s 
denkbaar waarin er geen Geberit AquaClean 
Mera geïnstalleerd kan worden. De stan
daardafmetingen van de Geberit aan slui
tingen garanderen dat de douchewc  
compatibel is met alle voorwandsystemen 
alsmede alle Monolith sanitairmodules.  
De voordelen van deze consistente, syste
matische aanpak zijn al meteen zichtbaar 
vanaf de planningsfase van het project: 
behalve dat er stroomtoevoer moet zijn,  
is er geen extra planning vereist. Aangezien 
alle Geberit AquaClean douchewc’s uitge
rust zijn met een geïntegreerd mechanisme 
dat ze scheidt van het drinkwatersysteem, 
is het verder niet nodig om andere bijko
mende systemen te installeren met het  
oog op conformiteit met de drinkwater
standaards EN 1717, EN 13077 en de Drink
waterwet en het Drinkwaterbesluit In  
Neder land. Bovendien kunnen de Geberit 
bedie ningsplaten, zoals de Geberit Sigma80 
en Sigma10, aangestuurd worden via een 
rechtstreekse stroomtoevoer. De coördi
natie met het voorwandsysteem van Geberit  
betekent dat de sanitaire en elektrische 
installaties onafhankelijk van elkaar kunnen 
worden uitgevoerd.

Eenvoudig te monteren
Ondanks zijn 30 kg kan de Geberit AquaClean 
Mera makkelijk worden gemonteerd door 
slechts één installateur. Dit is mogelijk 
dankzij een ingenieus verpakkingsconcept 

met geïntegreerde montagehulp. Deze is 
ontwikkeld om de wc te kunnen plaatsen 
zonder overmatige kracht te gebruiken. 
Dankzij de voorgemonteerde geluidsisolatie
tape op het metalen frame is de installatie 
nog makkelijker. De hele technologie,  
de muurbevestigingselementen en de 
stroomaansluitingen zitten verborgen achter 
een elegante kunststof afdekplaat van 
hoge kwaliteit. Deze kan makkelijk worden 
verwijderd om installateurs en technici 
vlotte toegang te verschaffen tot alle onder
delen.

Schoon en betrouwbaar
De nieuwe Geberit AquaClean Mera douche
 wc is speciaal ontworpen zodat de klant 
het onderhoud eenvoudig zelf kan doen. 
De makkelijk uitneembare sproeikop maakt 
het schoonmaken eenvoudig en kan, indien 
nodig, makkelijk worden vervangen. Het 
programma van de automatische ontkalker 
vrijwaart alle waterhoudende onderdelen 
van kalkaanslag. Het display van de afstands
bediening geeft aan wanneer de douchewc 
ontkalkt moet worden. In geval van storing 
helpt een diagnostische tool de onder
houdstechnicus om de oorzaak van het 
probleem te achterhalen.



Geberit AquaClean Mera.
Een meesterwerk  
van functie en design.

Welzijn.
Hoe werkt het? Eenvoudig.

De Geberit AquaClean Mera legt de 
lat op alle vlakken hoger. Het biedt 
de hoogste standaards op het 
gebied van technologie, ontwerp 
en comfort. Als het op installatie 
en onderhoud aankomt, zullen de 
professionals onmiddellijk merken 
dat bij de ontwikkeling van dit 
product sanitaire experts betrokken 
waren. Deze douchewc van Geberit, 
een ontwerp van Christoph Behling, 
past nadrukkelijk maar tegelijk  
ook harmonisch in elk badkamer-
ontwerp.

De Geberit AquaClean Mera zit boordevol 
revolutionaire technologie. Dit product  
is het eerste dat gebruikmaakt van de gepa
tenteerde WhirlSpray douchetechnologie: 
een pulserende douchestraal uitgebreid 
met dynamische ventilatie, die een uiterst 
grondige en zachte reiniging garandeert  
en bovendien tijdens het proces water 
bespaart.

Het hybride warmwatersysteem dat bestaat 
uit een combinatie van een permanente 
waterstroomverwarmer en boiler, zorgt voor 
een onmiddellijke en permanente warm
watertoevoer.

De door Geberit ontwikkelde innovatieve 
TurboFlush spoeltechnologie gecom bineerd 
met de asymmetrische interne geometrie 
van de randloze keramiek, maakt het moge
lijk om het toilet zeer grondig en geruisloos 
door te spoelen.

Bijkomende functies zoals discreet oriënta
tielicht voor in het donker, een wcdeksel  
die automatisch open en dicht gaat, gemaakt 
van hoogkwalitatieve duroplast met een 
snel activeerbaar verwarmingssysteem 
voor de wczitting en geurafzuiging,  
completeren de handige kenmerken van  
dit product.

TurboFlush spoeltechnologie
De innovatieve TurboFlush spoeltechnologie, 
gecombineerd met de door Geberit ontwikkelde 
asymmetrische geometrie van de randloze  
keramiek, maakt het mogelijk om het toilet zeer 
grondig en geruisloos te spoelen. Hiervoor zijn 
een opening aan de zijkant en optimale geleiding 
van de spoelwaterstroom nodig. De hoogkwali 
tatieve keramiek is afgewerkt met een speciale 
oppervlaktecoating ter voorkoming van vuil 
aanslag. Onbereikbare zones zijn er nauwelijks, 
omdat randen en hoeken volledig overbodig 
gemaakt zijn.

WhirlSpray douchetechnologie
De gepatenteerde WhirlSpray douchetechnologie 
wordt gekenmerkt door twee sproeikoppen en 
garandeert een uiterst doelgerichte en grondige 
reiniging. Dit wordt mogelijk gemaakt door  
een pulserende douchestraal met dynamische 
ventilatie. De voordelen zijn indrukwekkend:  
een grondigere reiniging en een aangename 
doucheervaring met een lager waterverbruik.

Afstandsbediening
De afstandsbediening beschikt over een overzichtelijke display en ligt goed in de hand. 
Gegevens invoeren kan met één hand en om uw persoonlijke watertemperatuur, sproei
intensiteit en positie van de douchearm in te stellen, is slechts één klik op de knop nodig. 
Aanpassingen aan de detectieafstand van de afstandssensor en andere instellingen 
kunt u doen via het menu op het display aan de achterkant van de afstandsbediening.

← De Geberit AquaClean Mera is beschikbaar 
met een witte of verchroomde afdekplaat.

Warmeluchtföhn
De arm van de warmeluchtföhn schuift onaf
hankelijk van de douchearm uit en brengt 
zichzelf automatisch in lijn om zo een optimaal 
droog resultaat te verzekeren. De intelligente 
droogfunctie houdt tijdens het drogen reke
ning met de verandering in de gevoeligheid van 
de huid ten opzichte van warmte.

Ladydouche
De afzonderlijke ladydouche zorgt voor een 
heerlijke, tedere douchestraal. De sproeikop zit  
in de douchearm geïntegreerd, waardoor hij  
hygiënisch beschermd blijft, zelfs als hij niet in 
gebruik is.

Luchtzuivering
Automatisch geactiveerde, geruisloze lucht 
zuivering verwijdert onaangename geurtjes 
meteen op de plaats waar ze ontstaan: in de 
keramische pot. De lucht in de keramische pot 
wordt gezuiverd door een honingraatfilter  
met een lange levensduur.
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