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GEBERIT AQUACLEAN. DE DOUCHE-WC.

GEBERIT AQUACLEAN SELA

Geberit nv
Beaulieustraat 6
BE -1830 Machelen

T +32 2 252 01 11
aquaclean.be@geberit.com

www.geberit-aquaclean.be

PURE NETHEID EN 
FRISHEID DOOR EEN 
DRUK OP DE KNOP
De nieuwe Geberit AquaClean Sela overtuigt door de tijdloze, puristische vorm 

en het nog mooiere design. Bovendien werd de elegante douche-wc uitgerust 

met nog meer en geoptimaliseerde functies. AquaClean Sela biedt nu nog meer 

comfort en perfecte hygiëne dankzij het spoelrandloze design. Tegelijkertijd 

wordt de productfamilie van Geberit AquaClean op die manier  aangevuld met 

een kwalitatief hoogwaardige design-douche-wc, die in elke badkamerinrichting 

past. Door de heldere vormgeving en de verchroomde  afwerking is de Geberit 

AqauClean Sela het pronkstuk in de badkamer.

ALLE COMFORTFUNCTIES OP EEN RIJ:

GEBERIT AQUACLEAN  

SELA

Verkrijgbaar vanaf 1 april 2019
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NIEUW

WhirlSpray-douchetech-
nologie met vijf  regelbare 
douchestraalintensiteiten

Oscillerende douchearm

Keramische wc-pot 
 zonder spoelrand met 
TurboFlush- spoeltechniek

Ladydouche

Afstandsbediening
Wc-zitting en -deksel  
met SoftClosing

App voor 
 afstandsbediening

QuickRelease-functie

Oriëntatielicht Gebruikersdetectie

Individueel regelbare 
 positie van de douchearm

Ontkalkingsfunctie

Regelbare temperatuur 
douchewater

Energiespaarmodus
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Er is nauwelijks een badkamer denkbaar waarin Geberit 

AquaClean Sela niet te plaatsen is: enkel een elektrische 

– en wateraansluiting zijn nodig.

EENVOUDIG EN SNEL 
NAAR DE WELLNESS-
RUIMTE

GRATIS 
 VERKRIJGBAAR IN

Als alternatief kan AquaClean Sela ook met de 
 designplaat van Geberit AquaClean gemonteerd 
worden. Dankzij deze designplaat kan de wateraan-
sluiting verborgen worden zonder in de  aanwezige 
tegels te moeten boren.  
De smalle plaat wordt op het gladde oppervlak 
 gekleefd en kan op elk moment weer zonder spo-
ren verwijderd worden. Daarom is de designplaat 
ook in  huurwoningen perfect toepasbaar voor een 
elegante aansluiting van een douche-wc.

Bij nieuwbouw of omvangrijke renovaties bieden de nieuwe 
 Geberit wc-installatie-elementen met inbouwspoelreservoir een 
veilige oplossing. Alle nodige aansluitingen zijn al vooraf gepland, 
zodat alle AquaClean douche-wc’s zonder problemen gemon-
teerd en op de water- en stroomvoorziening aangesloten kunnen 
worden.
 
Voor reeds gemonteerde wc-elementen zonder de vereiste 
 elektrische- en wateraansluitingen biedt Geberit verschillende 
aansluitsets. In dat geval blijven de water- en eventueel ook de 
elektrische aansluiting zichtbaar.

Als een opbouwspoelreservoir aanwezig is of als 
door tijd, budget of metselwerk het reservoir niet in 
de wand geïntegreerd kan worden, biedt de sanitaire 
module van Geberit Monolith een alternatief. Het 
 elegante glazen oppervlak verbergt een uiterst smal 
reservoir en de vereiste sanitaire technieken. De 
 Monolith is zo ontworpen dat hij snel en zonder veel 
moeite gemonteerd en op de bestaande water- en 
afvoerleidingen aangesloten kan worden. De com-
fortuitvoering Geberit Monolith Plus biedt bovendien 
een effectieve geurextractie. U vormt uw badkamer 
zo in een oogwenk om tot een wellnessoase.

←  Eenvoudige montage met  
wc-installatie-element.

↑

Geberit AquaClean Sela is beschikbaar met een  
glansverchroomde of alpien witte afdekplaat. 

AquaClean Sela bedient u ook via een draadloos en dus 
 willekeurig te plaatsen wandbedieningspaneel.  
←

ORIËNTATIELICHT
Het discrete oriëntatielicht is juist sterk genoeg om 's nachts de 
weg te wijzen, maar laat u daarna gemakkelijk weer inslapen. De 
sfeervolle lichtstraal wordt met een helderheidssensor gere-
geld en in het donker geactiveerd. Hiervoor kunt u kiezen uit ze-
ven verschillende kleuren. De intensiteit van dit zuinige ledlicht 
kan in vijf niveaus ingesteld worden.

AFSTANDSBEDIENING EN APP
Alle functies van de AquaClean Sela bedient u in een handom-
draai met de afstandsbediening. Dankzij de intuïtieve bediening 
kunt u met één hand alle functies uitvoeren en persoonlijke in-
stellingen opvragen. De functies van de douche-wc zijn ook 
comfortabel te regelen met de Geberit AquaClean-app. Uw 
smartphone wordt zo een afstandsbediening waarmee instellin-
gen opgeslagen en mee op reis genomen kunnen worden. 
AquaClean Sela biedt bovendien gebruikersdetectie met een 
sensor die voorkomt dat de douchestraal onopzettelijk geacti-
veerd wordt.

KERAMIEK ZONDER SPOELRAND MET TURBOFLUSH
Ook het spoelen gebeurt uitermate stil en grondig. De innova-
tieve TurboFlush-spoeltechniek is gebaseerd op  wc-keramiek 
zonder spoelrand met geoptimaliseerde stroming. Zo kunt u  
de douche-wc op elk moment zonder storend lawaai spoelen – 
ook 's nachts. Aangezien de TurboFlush-spoeltechniek de 
wc-keramiek grondiger spoelt dan een normale spoeling, is na 
een toiletbezoek de wc-borstel bijna altijd overbodig.

WHIRLSPRAY-DOUCHETECHNOLOGIE
Net als alle andere douche-wc’s van Geberit beschikt ook 
 AquaClean Sela over de unieke, gepatenteerde WhirlSpray- 
douchetechnologie. Dankzij een dynamische luchttoevoeging 
wordt de douchestraal verfijnd, waardoor een aangename en 
grondige reiniging met een laag waterverbruik mogelijk is. Zo 
voelt u zich de hele dag fris en schoon.

Artikelnummer Geberit AquaClean Sela: 
146.220.11.1 alpien wit
146.220.21.1 glansverchroomd

Artikelnummer wandbedieningspaneel:
147.041.SI.1 wit

←

Bij de complete wc’s  
van Geberit AquaClean zit 
de  elektrische aansluiting 
verborgen achter de 
 wc-keramiek.

Bij de complete wc’s  
van Geberit AquaClean  
zit de wateraansluiting 
verborgen achter de 
wc-keramiek.

19,5 cm

5 cm 5 cm


