
GEBERIT AQUACLEAN 4000
 Elegantní bidetovací sedátko, které se jednoduše instaluje 

 Lze je také kombinovat a sladit s atraktivní keramikou 

 Jemný a vzdušný vodní proud o teplotě těla 

 Nastavitelný tlak sprchovacího proudu 

 Sedátko a víko s mechanismem plynulého sklápění 

 Alpská bílá 

 Hygiena pro každý domov

  Skutečně uživatelsky příjemné
Geberit AquaClean 4000 nabízí veškeré základní funkce, jaké můžete očekávat u sprchovací toalety. Prak-
tické bidetovací sedátko vás očistí jemným a vzdušným vodním proudem o teplotě těla a intenzitě, jakou si 
sami zvolíte. Ovládací panel je lehce přístupný a zcela jasný. A stejně jako všechny modely Geberit AquaCle-
an je k dispozici s plynule sklápěcím víkem. Stačí se jen lehce dotknout a sedátko a víko se automaticky 
a bezhlučně spustí a zavřou.

HYGIENA 

PRO KAŽDÝ DOMOV

Zkr. 1: GEB146.130.11.2, Číslo: 325932
Název: AQUACLEAN 4000 sedátko klozetové, alpská bílá

   Sedátko je skladem na našich LC. Dodání do druhého dne od objednání!
Funkce a kombinace výrobku na 2. straně letáčku
www.pechasan.cz  |  www.g-system.cz
Platí pro smluvní obchodní partnery GC SKUPINY. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Obrázky jsou ilustrační.

Bidetovací sedátko Geberit
Skladem na LC GIENGER!



Sortiment KERAMAG skladem:
RENOVA PLAN 203040 i RENOVA PLAN 
s Keratectem 203040.600

RENOVA PLAN s Rimfree 203050 i RENOVA 
PLAN s Rimfree i Keratectem 203050.600

Sortiment KOLO skladem:
NOVA PRO M33100
NOVA PRO M33120 s Rimfree

KERATECT
unikatní glazura keramických výrobků
KERAMAG umožňující snadné čištění a hygienu

Pro zákazníky preferující kombi klozety je k dispozici na skladě NOVA PRO s Rimfree M33220

RIMFREE
splachování bez splachovacího kruhu 
umožňující snadné čištění a více hygieny

  Možnost kombinovat se skladovými závěsnými klozety
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  Prvky výrobku
Příjemný proud vody
Jemný a vzdušný proud vody zajišťuje dokonalou čistotu.

Jednoduché ovládání
Ovládání je prosté.

Funkce identifikace uživatele 
a úsporného provozu
Voda se nahřívá pouze pro identifikované uživatele.

Automatické čištění trysky
Čistota je zajištěna před i po použití

Jednoduchá montáž
Montáž sedátka toalety je jednoduchá a rychlá.

Sedátko a víko s mechanismem 
plynulého sklápění
Zavírají se pozvolna a bezhlučně díky automatickému 
mechanismu plynulého sklápění.

Jednoduché čištění toalety
Design a povrch, díky kterým je čištění jednoduché.


