
Het  
nieuwe  
 welzijn.

Geberit AquaClean
De wc waarmee u met water wordt gereinigd.



Ontdek het Geberit  
AquaClean gevoel.
Water is bij de dagelijkse lichaams
verzorging niet weg te denken. Het  
reinigt, verfrist en biedt een nieuwe 
vorm van welzijn. In de hygiënecultuur 
van Aziatische landen is het sinds jaar 
en dag vanzelfsprekend om zich na  
de toiletgang met water te reinigen.  
Ook bij ons lopen steeds meer mensen 
warm voor de milde en natuurlijke  
reiniging met water in plaats van toilet
papier. Met één druk op de knop biedt 
Geberit AquaClean u deze ervaring. 
Ontdek de wc waarmee u met water 
wordt gereinigd. En geniet van het ge
voel van absolute frisheid en hygiëne.

De  
 zachte  
hygiëne.
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Strakke vorm: het nieuwste model Geberit AquaClean Sela  
overtuigt door het strakke design en past subtiel in elke badkamer.

Pure hygiëne: de geraffineerde  
douchefunctie van Geberit AquaClean 
biedt met één druk op de knop  
een nieuwe vorm van welzijn.

Elegant en comfortabel: de elegante toileteenheden bieden 
zachte hygiëne en individueel comfort.

Eenvoudig en flexibel: de praktische opbouw- 
zittingen veranderen het bestaande toilet zonder 
veel moeite in een wc met douchefunctie.

Gemakkelijk te installeren: in combinatie met  
Geberit Monolith of de Geberit AquaClean design  
voorzetplaat kunnen alle douchewc’s ook zonder 
verbouwing worden geïnstalleerd.

Verfrissend aanbod.
Geberit AquaClean in één oogopslag.
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Pure hygiëne en frisheid met  
één druk op de knop.
Het doucheprincipe is eenvoudig. Met 
één druk op de knop komt de verborgen 
douchearm tevoorschijn en wordt  
het onderlichaam gereinigd met een 
warme waterstraal. De intensiteit kiest u 
zelf. Naargelang het model zijn er nog 
andere wellnessfuncties: de oscillerende 
doucheinstelling optimaliseert de  
reiniging door middel van gelijkmatige 
heenenweerbewegingen, de  
pulserende massagefunctie werkt  
stimulerend en de ladydouche  
maakt een milde en natuurlijke intieme  
hygiëne voor de vrouw mogelijk.

Pure hygiëne.
Voor en na gebruik wordt de 
douchekop met schoon water 
gereinigd.

Douche starten.
Na een simpele druk op de knop 
schuift de geïntegreerde douche-
arm uit en begint de reiniging.

Douche instellen.
Te hard of te zacht? De intensiteit 
van de douchestraal is individueel 
instelbaar.
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↑	 Matteo	Thun
De bekende designer Matteo 
Thun ontwerpt producten  
voor het dagelijkse leven van 
vandaag en morgen. 

Geberit AquaClean Sela:  
een douchewc die eruitziet als 
een normaal toilet.
Geberit AquaClean Sela is ont-
worpen door architect en  
designer Matteo Thun en past 
dankzij de strakke vormen in  
elke badkamer. De intelligente 
techniek voor de douchefunctie 
en de aansluitingen voor de 
stroom- en waterleidingen zijn 
onzichtbaar in het keramiek 
geïntegreerd. De douchestraal 
voelt teder en luchtig aan en  
zorgt bij een minimaal waterver-
bruik voor maximale hygiëne. 
Geberit AquaClean Sela voldoet 
aan de moderne eisen op het 
gebied van hygiëne, design en 
duurzaamheid.

Geberit AquaClean Sela reinigt het onderlichaam met een lichaamswarme,  
tedere, luchtige douchestraal. De intensiteit kan in vijf standen worden 
ingesteld en de oscillatie zorgt voor een aangename reiniging. Dankzij de 
geïntegreerde gebruiksdetectie warmt de boiler automatisch op, zodra  
men de wc nadert. Het keramiek heeft buiten gewone spoeleigenschappen 
en is voorzien van een vuilwerend oppervlak. De ergonomisch gevormde 
toiletzitting kan samen met de deksel in één beweging worden wegge-
nomen, voor eenvoudige reiniging. Zoals alle andere Geberit Aqua Clean 
modellen voldoet ook dit model aan de bepalingen van de Europese Richtlijn 
Ecodesign (ErP-richtlijn). En dankzij de energiebesparingsfunctie is het 
energieverbruik ook in de stand-by modus minimaal. 

Als aanvulling op het wandhangende model is er vanaf april 2014 ook een 
vloerstaand model verkrijgbaar, die er net zoals het wandhangende model 
elegant uitziet. Daarmee staat nu voor ieder type badkamer een passend 
model van Geberit AquaClean Sela ter beschikking.

Geberit AquaClean Sela
Hygiëne in een nieuwe dimensie.

1  Een tedere, luchtige douchestraal 
reinigt het onderlichaam met de  
intensiteit die voor u het aangenaamste  
is, instelbaar in vijf sterktes.

2  Zoals bij alle modellen wordt de 
douchekop voor en na gebruik van het 
toilet met schoon water gereinigd.

3  Met de afstandsbediening kan de 
douchefunctie heel eenvoudig gestart  
en geregeld worden.

4  Of gebruik het overzichtelijke  
bedieningspaneel, dat elegant onder  
de deksel verborgen is.

1

3

2

4

Wandhangend

Vloerstaand
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Elegant en comfortabel.
De complete Geberit AquaClean 
toiletsystemen.
De Geberit AquaClean 8000 en 
8000plus combineren de functie 
van een toilet met de reinigings-
mogelijkheden van een bidet. 
Dankzij hun elegante design 
komen de complete toilet - 
syste men in elke omgeving goed 
voor de dag. Ook op het gebied 
van hygiëne en comfort voldoen 
beide modellen aan de hoogste 
eisen. De aangename douche-
straal en de wellnessfuncties van 
de Geberit AquaClean 8000plus 
zorgen voor een uniek gevoel  
van frisheid.

Geberit AquaClean 8000plus
Superdeluxe wellnessbelevenis.

Geberit AquaClean 8000
Uitgangspunt voor hedendaags welzijn.

De Geberit AquaClean 8000 reinigt het onderlichaam met een lichaamswarme, zachte  
en weldadige douchestraal. De intensiteit kan individueel worden ingesteld. Een  
oscillerende douche zorgt voor een bijzonder weldadig resultaat en na elk gebruik  
wordt de douchekop automatisch gereinigd. Het hoogwaardige, vuilwerende keramiek 
maakt een uiterst eenvoudige en comfortabele reiniging mogelijk. 

De Geberit AquaClean 8000plus laat niets te wensen over en biedt naast de  
douchefunctie nog vele extra wellnessfuncties: temperatuur en intensiteit van de 
douchestraal kunnen op het persoonlijke gevoel worden afgestemd. De pulserende 
massagefunctie werkt stimulerend en de zachte ladydouche is ideaal voor de milde 
intieme hygiëne van de vrouw. Zodra men op de douchewc plaatsneemt, schakelt  
de automatische lucht zuive ring in en worden onaangename luchtjes weggenomen.  
De geïntegreerde warmeluchtföhn droogt comfortabel na gebruik van de douche. 
Bijzonder praktisch: met de afstandsbediening kunnen alle functies individueel 
ingesteld en opgeslagen worden. Geberit AquaClean 8000plus is ook verkrijgbaar  
met opbouwreservoir vóór de wand. Er is keuze uit twee modelvarianten: wand- 
hangend of vloerstaand.

1  De zachte, weldadige douchestraal is 
individueel instelbaar. Oscillerende 
douche-instelling, massagefunctie en 
ladydouche bieden extra comfort.

2  De automatische luchtzuivering maakt 
de ervaring van welzijn compleet. 

3  Comfortabel en praktisch: na het 
gebruik van de douche wordt het 
onderlichaam op een milde wijze  
gedroogd met warme lucht.

4  Met de afstandsbediening kunt u uw 
persoonlijke instellingen samenstellen, 
opslaan en altijd weer opvragen.

1

3

2

4
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Geberit AquaClean 4000
Hygiëne voor iedereen binnen 
handbereik.

Geberit AquaClean 5000
Verfrissende extra’s in compacte vorm.

Geberit AquaClean 5000plus
Multitalent voor individueel comfort.

Geberit AquaClean 4000 biedt alle basisfuncties die een douchewc nodig heeft.  
De praktische toiletzitting reinigt het onderlichaam met een lichaamswarme, tedere, 
luchtige douchestraal van de gewenste intensiteit. Het bedieningspaneel wijst zich 
vanzelf en is gemakkelijk te bedienen. Zoals alle Geberit AquaClean modellen heeft ook 
dit model een deksel met softclose mechanisme: kort aanraken en zitting en deksel 
worden automatisch en stil gesloten. 

Geberit AquaClean 5000 combineert de douchefunctie met enkele aangename  
extra’s in een compacte toiletzitting. De lichaamswarme, milde, intense douchestraal 
heeft een instelbare intensiteit. De oscillerende douche reinigt weldadig met de  
gelijkmatig heen en weer bewegende douchearm. Zodra een gebruiker op de wc 
plaatsneemt, start de luchtzuivering automatisch waardoor onaangename luchtjes 
worden weggenomen.

Geberit AquaClean 5000plus verenigt de douchefunctie en alle wellnessfuncties  
in een douchewc-zitting. Bij de milde, intense douchestraal kunnen temperatuur en 
intensiteit naar persoonlijke voorkeur worden ingesteld. De oscillerende douche  
reinigt weldadig, de pulserende massagedouche werkt stimulerend en de ladydouche 
is ideaal voor milde intieme hygiëne voor de vrouw. Luchtzuivering, warmeluchtföhn 
en een individueel programmeerbare afstandsbediening maken het multitalent  
compleet. 

Ideaal om te moderniseren.
De Geberit AquaClean toiletzittingen.
De eenvoudigste weg naar het  
nieuwe gevoel van frisheid: ook als u 
momenteel niet uw gehele wc wilt 
vernieuwen, hoeft u zich het comfort 
van een douchewc niet te ontzeggen. 
Geberit biedt de ideale oplossing om 
uw bestaande toilet in enkele stappen  
om te bouwen tot een moderne 
douchewc. De praktische Geberit 
AquaClean toiletzittingen kunnen  
snel en eenvoudig op  nagenoeg alle 
gangbare closets worden gemon-
teerd. Daarbij wordt alleen de zitting 
vervangen, het closet kan men  
verder behouden. Zoals bij alle  
Geberit AquaClean modellen hebt u 
voor het uitrusten van uw toiletzitting  
een ruime keuze, van eenvoudig  
tot multifunctioneel. En als u een  
stap verder wilt gaan bij het  
restylen van uw badkamer, kunnen  
al onze toiletzittingen nu ook  
worden gecombineerd met stijlvolle 
bijpassende keramieken.

1  De praktische toiletzittingen worden 
gewoon op het bestaande closet  
gemonteerd en vervolgens op stroom  
en water aangesloten.

2  De sterkte van de douchestraal is indivi-
dueel instelbaar. Voor en na gebruik wordt de 
douchekop automatisch gereinigd.

3  Bij Geberit AquaClean 5000 en 5000plus 
maakt een automatische luchtzuivering de 
unieke comfort ervaring compleet.

1 2 3
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Geberit	Monolith
Het stijlvolle alternatief.

Soms laat de tijd, het budget of de constructie van de toiletruimte of badkamer niet toe 
om het reservoir onzichtbaar in de muur te integreren. Het Geberit Monolith sanitair 
element biedt een mooie en intelligente vervanging voor gangbare zichtbare reservoirs. 
Het hoogwaardige glazen front verbergt op een geraffineerde manier de volledige 
sanitaire techniek. De Geberit Monolith kan snel en eenvoudig op de bestaande 
water- en afvoerleidingen worden aangesloten en is ideaal met de Geberit AquaClean 
producten te combineren. Zo kunt u uw douchewc al na korte tijd in gebruik nemen.

Doordachte designoplossingen.  
Het com fort begint bij een strakke afbouw.
Moderniseren wordt eenvoudig: naast 
comfortabele douchewc’s biedt Geberit 
ook doordachte oplossingen voor eenvou-
dige en esthetisch aantrekkelijke instal-
laties. Zoals bijvoorbeeld het met prijzen 
bekroonde Geberit Monolith wc element. 
In combinatie met een Geberit AquaClean 
vormt het een stijlvol alternatief voor  
de traditionele wc met zichtbaar reservoir. 
Bij een afvoer in de vloer is de combinatie 
met de nieuwe vloerstaande versie van 
AquaClean Sela een ideale oplossing: het 
strakke design is een perfecte aanvulling 
op de elegante Monolith. En samen met  
de speciaal ontwikkelde sprongbocht is de 
installatie snel, schoon en flexibel.

Geberit AquaClean design voorzetplaat
Maakt aansluitleidingen onzichtbaar.

Voor iedereen die snel en flexibel van de voordelen van een douchewc wil genieten. De Geberit 
AquaClean design voorzetplaat is de ideale oplossing om een Geberit AquaClean model 
achteraf te installeren. De plaat dekt de benodigde aansluitleidingen elegant af en zorgt in  
een oogwenk voor een perfecte uitstraling in uw badkamer – zonder dat u in tegels of wanden 
hoeft te boren. De bedieningsplaat is geïntegreerd. Passend bij de actuele interieurtrends  
is de voorzetplaat verkrijgbaar in watervast, alpien wit kunststof en in zwart of wit glas. 
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Goede redenen voor  
Geberit AquaClean. 
Kwaliteitsproducten voor het leven.

De Geberit groep biedt al bijna 140 jaar innovatieve 
producten en trends op het gebied van sanitairtech-
niek aan. Sinds eind jaren 70 is Geberit actief bezig 
met de ontwikkeling van douchewc’s en beschikt het 
bedrijf met meer dan 30 jaar ervaring over een aan-
zienlijke knowhow in deze productcategorie.  
De Zwitserse onderneming is leider op de Europese 
markt en is wereldwijd bekend om haar excellente 
design, duurzaamheid en ecologische efficiëntie.  
Bij Geberit wordt bijzonder veel belang gehecht aan 
het thema duurzaamheid. Daarom worden de produc-
ten al tijdens de ontwikkeling geoptimaliseerd met 
betrekking tot hun milieuvriendelijkheid en levensduur. 
Met behulp van de hoge kwalilteitsoplossingen  
van Geberit kan de sanitairspecialist aan nagenoeg 
alle wensen voldoen en de droom van een unieke 
badkamer verwezenlijken. 

De kwaliteit en betrouwbaarheid van de 
Geberit AquaClean modellen heeft voor 
Geberit de hoogste prioriteit. Daarom  
zijn alle producten van het merk Geberit 
CE-conform en voldoen ze aan alle 
rele vante Europese bepalingen, onder 
andere ook aan de drinkwaternorm EN 
1717 en KIWA. Met een geïntegreerde 
wateraansluiting die terugstroming 
onmogelijk maakt, voldoet Geberit aan 
deze normen en is gegarandeerd dat de 
hoogwaardige douchewc’s in geen geval 
een veront reiniging van het drinkwater-
net kunnen veroorzaken. Alle Geberit 
AquaClean modellen zijn met een 
energiespaar modus uitgerust en voldoen 
aan de Europese Richtlijn Ecodesign 
(ErP-richtlijn). Als een defect zou 
optreden, zijn de betrouwbare Geberit 
servicetechnici overal snel ter plaatse. 

Over Geberit.
Klantservice  
en EU-normen.

Geberit gebruikt voor de douchewc’s uit-
sluitend hoogwaardige materialen, zoals 
bijvoorbeeld duroplast en voor de zicht-
bare onderdelen ASA. Bovendien geeft 
Geberit drie jaar garantie voor consumen-
ten. In de eerste twee jaar zorgt Geberit 
voor de gratis reparatie of vervanging van 
defecte onderdelen. In het aanvullende 
derde jaar neemt Geberit bij materiaal- en 
productiefouten in de AquaClean model-
len de kosten van de benodigde onder-
delen op zich. Registreren is eenvoudig 
online mogelijk op 
→		www.geberit-aquaclean.nl

 

year warranty

Jahr Garantie

an de garantie

anno di garanzia

jaar garantie

año de garantía

Materiaal	en	 
3 jaar garantie.

1918



Naam

Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 
8000plus

Geberit AquaClean 
8000plus 
Met zichtbaar  
opbouwreservoir

Geberit AquaClean  
4000 / 4000 Set

Geberit AquaClean  
5000 / 5000 Set

Geberit AquaClean 
5000plus / 5000plus Set

Aantal regelbare  
drukstanden

5 standen 7 standen 7 standen 7 standen 5 standen 7 standen 7 standen

Individueel instelbare stand 
van de douchearm

Instelbare water temperatuur

Oscillerende straal (heen en 
weer bewegende douchearm)

Massagedouche

Ladydouche

Warmeluchtföhn met 
instelbare temperatuur

Luchtzuivering

Softclose mechanisme  
Softopen mechanisme

Afstandsbediening

Programmeerbare  
gebruikersprofielen

4 profielen 3 profielen

Energiespaarmodus

Gebruikersdetectie

Artikelnummers
(Alpien wit)

Vloerstaand: 146.170.11.1
Wandhangend: 146.140.11.1   

146.182.11.1 180.100.11.1 Vloerstaand: 185.100.11.1
Wandhangend: 186.100.11.1  

Toiletzitting: 146.130.11.1
Toiletzitting en keramiek: 146.135.11.1

Toiletzitting: 146.120.11.1
Toiletzitting en keramiek: 146.126.11.1

Toiletzitting: 146.110.11.1
Toiletzitting en keramiek: 146.119.11.1

Breedte x hoogte x diepte  
(in cm)

Vloerstaand: 38,5 x 51,0 x 58,5  
Wandhangend: 38,5 x 38,0 x 57,8  

42,0 x 43,0 x 61,5 42,0 x 43,0 x 61,5 Vloerstaand: 42,0 x 96,0 x 73,5  
Wandhangend: 42,0 x 88,0 x 73,5 

Toiletzitting: 40,0 x 15,5 x 50,5
Toiletzitting en keramiek:  
40,0 x 43,5 x 52,0

Toiletzitting: 48,5 x 18,5 x 51,0
Toiletzitting en keramiek:   
48,5 x 46,5 x 55,0

Toiletzitting: 48,5 x 18,5 x 51,0
Toiletzitting en keramiek:   
48,5 x 46,5 x 55,0

Opening toiletzitting  
(lengte x breedte in cm)

30,0 x 20,0 29,0 x 21,5 29,0 x 21,5 29,0 x 21,5 28,5 x 22,5 29,5 x 22,5 29,5 x 22,5 

Werkdruk* 0,5 – 10 bar 1 – 10 bar 1 – 10 bar 1 – 10 bar 0,5 – 10 bar 1 – 10 bar 1 – 10 bar

Watervolume anale douche 0,9 – 1,5 l/min 2,1 – 5,5 l/min 2,1 – 5,5 l/min 2,1 – 5,5 l/min 0,9 – 1,5 l/min 1,7 – 3,0 l/min 1,7 – 3,0 l/min

Combineerbaar met Geberit 
AquaClean voorzetplaat

Combineerbaar met Geberit 
Monolith

Voor alle modellen geldt: nominale spanning/frequentie: 220 – 230 V / 50 – 60 Hz. Douchetijd standaard: 20 seconden,  
watertemperatuur standaard: 37°C, energiespaarmodus: < 1W
Een volledig en gedetailleerd overzicht van alle functies is online beschikbaar op →  www.geberit-aquaclean.nl

* niet geschikt voor gebruik met regenwater

Andere modelkleuren 
voor toiletzittingen Kleuren Geberit MonolithKleuren design voorzetplaat

pergamon glas, wit glas, zwart glas, umbra 
(donker-
bruin)

wit glas, wit glas, zwart

Vloerstaand

Wandhangend

Vloerstaand

Wandhangend

ToiletzittingenComplete toiletsystemenTechnische  
gegevens
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De na-
tuurlijke 
frisheid.
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Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein

Postbus 668
3430 AR Nieuwegein

T 00 800 00 432 432 (gratis)
F 030 – 605 33 92
aquaclean.nl@geberit.com

→		www.geberit-aquaclean.nl
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