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Novinka Geberit AquaClean Mera 
nasazuje v každém ohledu laťku 
hodně vysoko, protože splňuje 
nejvyšší standardy v oblasti 
technologie, designu i komfortu.  
A pokud jde o montáž a údržbu, 
odborníci okamžitě poznají, že se 
do vývoje tohoto výrobku zapojili 
opravdoví specialisté na sanitární 
instalace. Tuto novou toaletu  
s integrovanou sprchou od  
společnosti Geberit navrhl  
Christoph Behling tak, aby se 
empaticky a zároveň harmonicky 
propojila s prostředím jakékoli 
koupelny.
 

Nová toaleta Geberit AquaClean Mera je  
celá prostoupena revolučními technologiemi. 
Je prvním výrobkem, který představuje 
novou patentovanou technologii sprchování  
WhirlSpray. Důkladnou a jemnou očistu  
při zachování nízké spotřeby vody zaručuje 
rotující a pulzující proud vody obohacený  
o dynamické provzdušnění.

Okamžitou a plynulou dodávku teplé  
vody zajišťuje hybridní systém ohřevu  
vody, tvořený průtokovým ohřívačem  
a zásobníkem teplé vody.

Dalším charakteristickým prvkem výrobku 
Geberit AquaClean Mera je spojení inovativní 
technologie splachování TurboFlush  
a asymetrické keramické mísy bez okrajů, 
kterou speciálně vyvinula společnost  
Geberit. Tato kombinace umožňuje velmi 
účinné a tiché splachování.

Další užitečné funkce, jako například  
diskrétní osvětlení pro lepší orientaci ve tmě, 
víko, které se automaticky otevírá a zavírá, 
sedátko z vysoce kvalitního duroplastu  
s rychlou aktivací ohřevu či odsávání zápachu, 
zvyšují pohodlí uživatele.

Geberit AquaClean Mera je skutečným  
mistrovským dílem funkčnosti a designu.

← Geberit AquaClean Mera je k dispozici 
s krytem v designu alpská bílá nebo 
pochromovaná lesklá.
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Nový pocit pohody 
Jak to funguje? Jednoduše!

Technologie splachování TurboFlush
Spojení inovativní technologie splachování  
TurboFlush a asymetrického tvaru keramické mísy 
bez okrajů, kterou speciálně vyvinula společnost 
Geberit, umožňuje velmi účinné a tiché splachování. 
Tento systém tvoří boční splachovací otvor  
a optimálně navržené řízení toku splachovací vody. 
Vysoce kvalitní keramická mísa je ošetřena  
speciálním povrchovým povlakem, který zamezuje 
usazování nečistot. Nedostupná místa jsou  
minimalizována, veškeré okraje a rohy byly zcela 
odstraněny.

Technologie sprchování WhirlSpray
Patentovaná technologie sprchování WhirlSpray  
je zde použita poprvé. Dvě trysky ve spolupráci  
s pulzujícím a rotujícím proudem, který je obohacený 
dynamickým provzdušněním, umožňují výjimečně 
důkladné a účinné čištění. Výhody této technologie 
jsou skutečně působivé: intenzivnější a příjemnější 
očista při zachování nízké spotřeby vody.

Dálkové ovládání
Dálkové ovládání je díky grafickým symbolům maximálně přehledné a skvěle padne do ruky. 
Ovládání je možné provádět jednou rukou, přičemž pro nastavení teploty vody, intenzity 
sprchovacího proudu či polohy sprchovacího ramene stačí stisknout jediné tlačítko. Displej 
na zadní straně ovladače s menu slouží pro úpravu snímaného rozsahu detekce uživatele  
a pro další profilová nastavení.



Osoušení
Rameno s fénem se vysouvá samostatně  
a automaticky se nastaví podle poslední nastavené 
polohy sprchovacího ramene. Zajistí tak optimální 
osoušení. Funkce inteligentního osoušení se  
pak postará o postupné klesání teploty vzduchu  
a osychající pokožku tak příjemně osvěží.

Dámská sprcha
Samostatná dámská sprcha nabízí funkci  
obzvlášť jemného sprchovacího proudu.  
Tato funkce je integrována do sprchovacího  
ramene, díky kterému je hygienicky chráněna,  
i když se nepoužívá.

Odsávání zápachu
Automaticky aktivované, velmi tiché odsávání 
odstraňuje nepříjemný zápach přímo na místě,  
kde vzniká, tedy v keramické míse. Odtud  
se znečištěný vzduch odvádí a čistí pomocí  
keramického voštinového filtru s dlouhou  
životností.
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Nový pocit pohody 
Dokonale snadná montáž 

Jednoduchost skrz naskrz
Vzhledem k prakticky neomezeným  
možnostem, které nabízí montážní  
technologie Geberit, neexistují téměř žádné 
stavební situace, kde by nebylo možné  
Geberit AquaClean Mera nainstalovat.  
Díky standardním rozměrům připojení  
Geberit je tato toaleta kompatibilní  
se všemi předstěnovými systémy, jakož  
i se sanitárními moduly Monolith.
Výhody tohoto logického a systematického 
přístupu jsou patrné již od fáze přípravy 
projektu: kromě zajištění napájení  
elektrickým proudem není nutné žádné 
speciální ani složité plánování.
Všechny toalety Geberit AquaClean jsou 
vybaveny integrovaným mechanismem, 
který spolehlivě odděluje systém pitné  
vody. Pro bezpodmínečnou shodu  
s normami EN 1717 a EN 13077 tedy není 
nutné instalovat žádná další zařízení.
Toaletu Geberit AquaClean Mera  
zkombinujete také s bezdotykovými tlačítky 
Geberit Sigma80 a Sigma10, která je 
možné přímo napojit pomocí příslušenství. 
Díky vynikajícímu souladu s předstěnovými  
systémy Geberit lze sanitární a elektrické 
instalace provádět nezávisle na sobě.

Jednoduchá montáž
Přestože celková váha přesahuje 30 kg, 
dokáže Geberit AquaClean Mera lehce  
namontovat jediná zkušená osoba. Možné to 
je díky chytře promyšlené obalové koncepci 
s integrovanou pomůckou pro montáž,  
která je navržena tak, aby pomáhala při 
umístění zařízení, aniž by bylo nutné  

vyvíjet nadměrnou sílu. Další pomůckou 
ulehčující montáž je zvukově izolační páska, 
která je již předem osazena na kovovém 
rámu.
Veškeré technologie, upevnění na zeď,  
připojení vody a napájení elektrickým  
proudem, jsou umístěny pod elegantním 
krytem z vysoce kvalitního plastu. Po  
jeho jednoduché demontáži jsou všechny  
komponenty volně přístupné pro instalatéra 
či servisního technika.

Jednoduše čistá a spolehlivá
Nová toaleta Geberit AquaClean Mera  
je navržena tak, aby běžnou péči a údržbu 
mohl bez problémů provádět přímo její  
uživatel.
Lehce vyjímatelné sprchovací rameno se 
snadno čistí, v případě potřeby i vyměňuje. 
Navíc, plně automatický program pro  
odstraňování vodního kamene chrání před 
usazeninami všechny díly, které přicházejí 
do styku s vodou. Na potřebu odstranění 
vodního kamene upozorní displej dálkového 
ovládání. 
V případě poruchy je pro servisního  
technika k dispozici diagnostický nástroj, 
který pomůže zjistit příčinu problému.

→  www.geberit.cz/video
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 → Kompletní prvotřídní zařízení

 → Patentovaná technologie sprchování WhirlSpray pro jemný 
a osvěžující sprchovací proud

 → Keramická mísa bez okrajů s technologií splachování  
TurboFlush pro důkladné spláchnutí

 → Hybridní systém ohřevu vody pro okamžitou a nepřetržitou 
dodávku teplé vody

 → Diskrétní orientační světlo v barvách, které lze individuálně 
nastavit

 → Automatické otevírání a sklápění víka toalety

 → Ergonomicky tvarované a vyhřívané toaletní sedátko  
z duroplastu

 → Oddělená dámská sprcha

 → Odsávání zápachu

 → Inteligentní systém osoušení

 → Intuitivní dálkové ovládání

 → Skrytá připojení a jednoduchá montáž

 → Geberit AquaClean Mera Comfort, alpská bílá:  
146.212.11.1

 → Geberit AquaClean Mera Comfort, pochromovaná lesklá: 
146.212.21.1 


