
Hygiëne in 
een nieuwe 
dimensie.
Geberit AquaClean Sela vloerstaand



Visueel aantrekkelijk, innovatief, 
comfortabel.
Geberit AquaClean Sela vloerstaand.

Met de in 2013 op de markt gebrachte Geberit AquaClean Sela is er  
aan de geslaagde serie douchewc’s een nieuwe toegevoegd in de vorm 
van een geheel nieuw ontworpen volledige oplossing. Naast het 
wandhangende model is er vanaf april 2014 een vloerstaande versie 
verkrijgbaar – die even elegant is. Daardoor is er nu een 
Geberit AquaClean Sela model voor elk badkamerdesign.

1 Een zachte en tedere douchestraal reinigt 
uw onderlichaam met precies de juiste 
intensiteit, keuze uit vijf niveaus.

2 Zoals bij alle modellen wordt de douchekop 
voor en na het toiletgebruik met schoon 
water gespoeld.

3 De douchefunctie kan makkelijk gestart en 
aangepast worden met de afstandsbediening.

4 Of u kunt het overzichtelijke bedieningspaneel 
gebruiken, dat elegant verborgen is onder 
de deksel.

Esthetiek van het onzichtbare
De nieuwe vloerstaande Geberit AquaClean 
Sela douchewc slaat een bijzonder elegant 
figuur, zonder zich in de badkamer op de 
voorgrond te dringen. De beroemde architect 
en designer Matteo Thun heeft perfect 
uitgevoerde oppervlakken en lijnen bedacht, 
samen met een harmonieuze totale esthetiek 
die de gebruiksvriendelijkheid van het 
product accentueert. De afmetingen zijn 
ontworpen voor maximaal comfort en de 
zitting is bijzonder ergonomisch. Het slanke 
keramiek geeft de vloerstaande AquaClean 
Sela een bijzonder ruimtebesparend design.

Overtuigende technologie
Ook vanuit een technisch gezichtspunt maakt  
de nieuwe vloerstaande douchewc een 
sterke indruk. Alle technische elementen en 
aansluitingen voor elektra- en watertoevoer 
zijn in het keramiek geïntegreerd, zodat er 
geen enkele aansluitkabel of slang te zien 
is. De slanke afstandsbediening is makkelijk 
te gebruiken en heeft maar vijf knoppen. 
De vloerstaande Geberit AquaClean Sela is 
eenvoudig te monteren en te onderhouden.

Flexibele montage
Als vloerstaande versie die naadloos aansluit 
op de wand past Geberit AquaClean Sela 
perfect bij het Geberit Monolith wc element. 
De douchewc kan aan een muur- of 
vloeraansluiting worden aangesloten.  
Er is een nieuwe, flexibel aanpasbare 
sprongbocht ontwikkeld voor gebruik in 
gevallen waarin er vloeraansluitingen 
worden gebruikt. In combinatie met het 
Geberit Monolith wc element of een voor-
zetwandoplossing maakt de sprongbocht 
het mogelijk vloeraansluitingen te maken 
op afstanden van 85 tot 250 mm van  
de wand. Hierdoor wordt de montage  
buitengewoon makkelijk, aangezien de 
sprongbocht geïntegreerd is in het keramiek 
en dus gemonteerd kan worden zonder dat 
er extra gaten in de vloer hoeven te worden 
gehakt.
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 → Elegant en strak design van de Milanese architect en ontwerper 
Matteo Thun.

 → Zachte en tedere douchestraal op lichaamstemperatuur.

 → Overzichtelijk bedieningspaneel en eenvoudige afstandsbediening.

 → Eenvoudig te monteren en te onderhouden.

 → Nieuwe sprongbocht die flexibel kan worden aangepast voor 
gebruik met vloeraansluitingen.

 → Verborgen elektra- en wateraansluitingen.
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Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Postbus 668
3430 AR Nieuwegein

T 030 - 605 77 00
F 030 - 605 33 92
info.nl@geberit.com

→  www.geberit.nl

Contactgegevens:


