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FORFRISKENDE 
KOMPAKT
Geberit AquaClean Tuma giver friskhed og komfort i alle hjem. 

Geberit AquaClean Tuma fås i model Comfort og fra den 1. april 

2018 også i model Classic. 

Udstyret på AquaClean Tuma Classic tilbyder de grundlæggende 

funktioner i et douchetoilet, inkl. WhirlSpray-doucheteknologien 

og Rimfree® WC-skålen uden skyllerand. Model Comfort tilbyder 

yderligere komfortfunktioner, som gør rengøring med vand til en 

oplevelse af velvære.

YDERLIGERE KOMFORTFUNKTIONER PÅ AQUACLEAN TUMA COMFORT: 

UDSTYR PÅ AQUACLEAN TUMA COMFORT OG CLASSIC:

WHIRLSPRAY-
DOUCHETEKNOLOGI

RIMFREE® WC-SKÅL

DOUCHEARMENS
POSITION KAN JUSTERES
(kun via app på Classic)

BRUSEVANDSTEMPERA-
TUREN KAN JUSTERES
(kun via app på Comfort 
og Classic) 

PULSERENDE STRÅLE AFKALKNINGSFUNKTION

WC-LÅG MED 
SOFT CLOSE-FUNKTION

QUICKRELEASE-
FUNKTION

ENERGISPAREFUNKTION

FJERNBETJENING SEPARAT LADYDOUCHE

WC-SÆDEVARME VARMLUFTTØRRER

LUGTUDSUGNING BRUGERGENKENDELSE

1  AQUACLEAN TUMA COMFORT FÅS MED FIRE
DESIGNAFDÆKNINGER:

Glas hvid

Alpin-hvid

Glas sort

Børstet rustfrit stål

1 GEBERIT AQUACLEAN 

TUMA CLASSIC

Fås fra 1. april 2018



RIMFREE® WC-SKÅLEN 
Med en Rimfree® WC-skål uden skyllerand tilbyder
AquaClean Tuma moderne standarder for hygiejne og nem 
vedligeholdelse. Skylleteknologi med vandstyringsfunktion 
sikrer et komplet, dynamisk skyl, også ved korte skyl. 

GEBERIT AQUACLEAN APP 
Med Geberit AquaClean appen er det nemt at bruge 
AquaClean Tuma douchetoilettet via smartphone. Den bliver 
til en fjernbetjening, der giver dig mulighed for at gemme 
personlige indstillinger som f.eks. douchestråle, temperatur 
osv. og tage dem med dig overalt. Med model Classic giver 
brug af appen dig også mulighed for at få adgang til og glæde 
af disse ekstra douchefunktioner.

WHIRLSPRAY-DOUCHETEKNOLOGI
AquaClean Tuma sikrer en rengøring, der er særligt komfor-
tabel og på samme tid vandbesparende takket være den 
patenterede WhirlSpray-doucheteknologi med pulserende 
douchestråle, der forfi nes med dynamisk luftning. Garanti 
for en bedre rengøringsintensitet og en behagelig douche-
oplevelse. 

GEBERIT AQUACLEAN TUMA
TOILETSÆDE

AquaClean Tuma, der fås i model Comfort og model Classic, 

er et douchetoilet med en perfekt egnet WC-skål og skjulte til-

slutninger til el og vand. Som alternativ tilbydes begge modeller 

også som toiletsæde, der er udstyret med de samme funktioner 

som douchetoilettet, ligesom de kan bruges i eftermonterede 

kombinationer med forskellige tidligere installerede WC-skåle. 

Særligt i lejede lejligheder er toiletsædet en nem, ukompliceret 

løsning, der ikke kræver indviklede ombygninger. Det betyder, 

at toiletsædet er ideelt og fleksibelt for alle lejere, der ønsker at 

udvide deres badeværelse, alt imens de kan nyde følelsen 

af friskhed.

AquaClean Tuma
toiletsæde med en 
standard-WC-skål

NEMT OG HURTIGT
TIL EN WELLNESSZONE 

FORFRISKENDE
ALSIDIG
Geberit AquaClean tilbyder et stort sortiment af forskellige 

douchetoiletter: Fra det elegante, enestående douchetoilet 

AquaClean Mera til det fleksible toiletsæde AquaClean Tuma 

er det muligt at finde det rigtige douchetoilet, der lever op til 

alle krav, byggesituationer og budgetter. 

AQUACLEAN SELA
Smart elegance

AQUACLEAN MERA
Gennemført genial

AQUACLEAN TUMA
Tankevækkende talent

Hvad enten det drejer 
sig om nybyggeri, 
istandsættelse, store krav

Nybyggeri eller komplet 
modernisering, prisbevidst

Ombygning, store krav

Ombygning, prisbevidst

Lejet lejlighed

FÅS GRATIS I

FJERNBETJENING / VÆGKONTROLPANEL 
Ud over fjernbetjeningen tilbyder Geberit også et trådløst 
vægkontrolpanel, der derfor kan placeres frit, til at kontrollere 
model Comfort. Begge betjeninger giver et klart overblik over 
funktionerne, og alle indtastninger kan laves intuitivt. 


