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Geberit AquaClean Mera 
 

 

 

Produkthøjdepunkter 
 

 

 

 

 

 Orienteringslys i mange farver 

 Berøringsfrit automatisk toiletsæde, samt varme i sæde 

 Lugtudsugning  

 WhirlSpray-doucheteknologi med fem justerbare tryktrin 

 Ladydouche til skånsom rengøring  

 Varmlufttørrer med justerbar temperatur 

 Toiletskål uden skyllerand og med TurboFlush-skylleteknik 

 Automatisk rengøring af dyse 

 Praktisk fjernbetjening  

 Mål: 39.5 x 38 x 59 cm (B x H x D) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mera douche kr. 32.995,- (Alle priser er ekskl. montering) 

Monolith cisterne kr. 5.995,- (Fås også i hvidpoleret glas) 

Doufix indbygningscisterne kr. 2.995,- inkl. Sigma 20 eller 30 betjeningsplade 
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Geberit AquaClean Tuma            
 

 

 

Produkthøjdepunkter      
 

 
 

 

 
 

 Varme i sæde 

 Lugtudsugning  

 WhirlSpray-doucheteknologi med fem justerbare tryktrin 

 Ladydouche til skånsom rengøring  

 Varmlufttørrer med justerbar temperatur 

 Toiletsæde og WC-låg med soft close-funktion 

 Toiletskål uden skyllerand og med TurboFlush-skylleteknik 

 Automatisk rengøring af dyse 

 Praktisk fjernbetjening  

 Mål: 55.3 x 44.5 x 35 cm (B x H x D) 

 

Tuma douche kr. 17.295,- (Alle priser er ekskl. montering) 

Monolith cisterne kr. 5.995,- (Fås også i hvidpoleret glas) 
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Geberit AquaClean Sela 
 

 

 

Produkthøjdepunkter 

 

 

 

 

 

 Varme i sæde 

 Lugtudsugning  

 WhirlSpray-doucheteknologi med fem justerbare tryktrin 

 Ladydouche til skånsom rengøring  

 Varmlufttørrer med justerbar temperatur 

 Toiletskål uden skyllerand og med TurboFlush-skylleteknik 

 Praktisk fjernbetjening 

 Mål: 38.5 x 34 x 57,8 cm (B x H x D) 

 

Sela douche gulvstående toilet kr. 21.995,- (Alle priser er ekskl. montering) 

Sela douche væghængt toilet kr. 19.995,-  

Monolith cisterne kr. 5.995,- 
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Gulvstående børnetoilet med integreret bidet 
Gulvstående frø toilet komplet med indbygningscisterne og trykknap i hvid eller sort 

til 2/4 liter skyl. Toilettet fås i hvid eller grøn. 
 

Komplet pakke ekskl. montering kr. 6.995,- inkl. indbygningscisterne og 
betjeningsplade     
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Sento væghængt toilet med integreret bidet  
Inkl. indbygningscisterne, sæde og trykknap til skyl. Toilettet er med skjult 

boltmontering. 

 

Komplet pakke ekskl. montering kr. 10.995,- inkl. indbygningscisterne og 

betjeningsplade 
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V-Care Comfort væghængt douchetoilet  
Rektal og genitial vaskeoption med pulserende og oscillerende stråler. Sæde 

temperatur indstilling. Vandtryk, temperaturen og douche-positionen indstilles efter 

behov. Tørring og tørringstemperaturen indstilles efter behov. Indbygget luft(lugt) 

renser. Automatisk sædeåbning. 

Komplet pakke ekskl. montering kr. 19.995,- inkl. indbygningscisterne og 

betjeningsplade 
 
 
 

 
 

 

                                   


