
AQUACLEAN 
DUSJTOALETTER



DEN 
SKÅNSOMME
HYGIENEN
Vann er en naturlig del av vår daglige kroppspleie. Det rengjør, 
er forfriskende og gir deg velvære. AquaClean dusjtoaletter gir 
deg opplevelsen av renhet og velvære med kun et knappetrykk. 
Oppdag følelsen av myk og naturlig rengjøring med vann i 
stedet for papir.

AquaClean toalettene er helautomatiske, og har mange ulike 
funksjoner og innstillinger som forenkler hverdagen. Toalettene 
kan enkelt tilpasses dine ønsker og behov, som også kan lagres 
for videre bruk.

Det handler om daglig bruk og om å gjøre det så enkelt som 
mulig å gå på toalettet. Om å lette arbeidet for pleieren og 
om å gjøre det bekvemt og verdig for brukeren. Et AquaClean 
dusjtoalett er et godt valg for dem som har behov for assistanse 
ved toalettbesøk. De smarte funksjonene gjør at man blir mer 
selvstendig og kan klare seg på egenhånd. 

Gjør din hverdag enda enklere ved å kombinere ditt AquaClean 
dusjtoalett med en toalettheis. Funksjonsutstyr leverer flere ulike 
modeller, både manuelle og elektriske varianter. 

Skaff deg et AquaClean dusjtoalett i dag og nyt følelsen av 
absolutt friskhet og renhet hele dagen.
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Et helautomatisk dusjtoalett har mange funksjoner som forenkler hverdagen, i tillegg til at du får oppleve 
følelsen av renhet og friskhet hele dagen. Med et knappetrykk kommer dusjarmen ut og rengjør med en 
varm og behagelig vannstråle. Du bestemmer selv styrke og temperatur på vannet. Ekstra funksjoner som 
bevegelig dusjarm, massasjestråle og damedusj gjør individuell tilpasning enda enklere. 

Etter rengjøringen starter varmluftsføneren som tørker med behagelig temperert luft. Når man benytter 
toalettet starter et automatisk luftavsug som fører luften gjennom et filter og sørger for behagelig lukt 
i rommet. For å sikre god hygiene blir spyledysen automatisk rengjort etter hver bruk. Alle tilpasninger 
gjøres ved å benytte fjernkontrollen, og kan lagres for fremtidig bruk.

AQUACLEAN DUSJTOALETTER
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AquaClean Mera Classic VH

En vegghengt toalettskål som passer på sisterner som er 
innebygget i vegg.

Artikkelnummer: 146.201.11.1-N
Hjelpemiddelnummer: 243244

MODELLOVERSIKT

AquaClean Mera Classic GS

Et gulvstående toalett med sisterne.

Artikkelnummer: 146.241.11.1-N
Hjelpemiddelnummer: 249344



7

AquaClean Dusj-WC 8000+ VS

Et vegghengt toalett med sisterne.

Artikkelnummer: 186.100.11.1-N
Hjelpemiddelnummer: 125619

AquaClean Tuma Comfort

En tilsatsmodell som kan settes på eksisterende toaletter.

Artikkelnummer: 146.271.11.1-N
Hjelpemiddelnummer: 243245 



AquaClean Mera Classic er vårt nyeste dusjtoalett. Toalettet leveres i to modeller; til montering på baderom 
med innebygget sisterne i vegg og toalett til gulvmontering. Det er moderne, både når det kommer til 
teknologi og design. Toalettet har de samme basisfunksjonene som den tidligere modellen AquaClean 
Dusj-WC 8000+, men har i tillegg flere forbedringer. Blant annet ny dusj- og nedskyllingsteknologi, 
konstant tilførsel av varmt vann og hygienisk skål uten skyllekant.

AQUACLEAN MERA CLASSIC

SKÅNSOM PERSONLIG HYGIENE
En separat damedusj muliggjør en myk og naturlig 
intimhygiene for damene. Samtidig er den ekstra 
hygienisk da den har en egen parkeringssone separat 
fra analdusjen. 

INGEN VOND LUKT
Et luktavsug eliminerer vond lukt før den sprer seg. Den 
starter automatisk når du setter deg på toalettet, og 
renser luften gjennom et filter.

BEHAGELIG TØRKING
Den skånsomme luftstrømmen starter automatisk etter 
vaskingen. Tørkearmen følger dusjarmens posisjon, slik 
at man er sikret en god og effektiv tørking. 

PERFEKT RENHET
Dusjstrålen beveger seg litt frem og tilbake for å sikre 
god og grundig rengjøring. Posisjonen på dusjarmen 
og intensiteten på vannstrålen kan også justeres 
individuelt. 

PERSONLIG VELVÆREPROGRAM
Fjernkontrollen gir intuitiv bruk. Alle operasjoner kan 
utføres med én hånd, og alle innstillinger kan lagres. 
Et knappetrykk er nok til å hente frem personlige 
innstillinger.
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SENKNINGSAUTOMATIKK OG ENKEL BETJENING
Både sete og lokk har innebygget dempemekanisme 
som gir langsom og myk lukking. Det er også utstyrt 
med QuickRelease-funksjon, slik at det er enkelt å ta 
av og på.

FULLSTENDIG BRUKERORIENTERT
Toalettet har en sensor i setet som fungerer som en 
brukeridentifikasjon. Denne sensoren må være aktivert 
for at toalettets funksjoner skal kunne benyttes, og 
aktiveres ved at man setter seg ned på setet.

WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI
Den patenterte Whirlspray-dusjteknologien gir 
mulighet for direkte og grundig vasking. Årsaken 
til dette er en pulserende dusjstråle forbedret med 
dynamisk lufting. Fordelene er imponerende: økt 
intensitet og behagelig dusjopplevelse med lavt 
vannforbruk.
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RENT OG 
HYGIENISK

Når det gjelder hygiene og renhet, godtar 
Geberit ingen kompromisser i utviklingen 
av AquaClean toaletter. AquaClean 
dusjtoalettene utmerker seg med 
produktmaterialer av høy kvalitet. Takket 
være integrert teknologi er det færre 
utilgjengelige områder, og man unngår 
skjulte steder der smuss kan samle seg. 
En spesiell overflatebehandling forhindrer 
at bakterier og mikroorganismer kan 
vokse. For å forhindre kalkdannelse har 
Geberit dessuten utviklet et automatisk 
avkalkningsprogram som spyler alle 
vannbærende komponenter, og sikrer 
ytelsen på lang sikt.

TURBOFLUSH-SKYLLETEKNOLOGI
Turboflush-skylleteknologien sikrer en nedskylling 
som er unik i hele verden. Denne teknologien er 
vesentlig mer effektiv, samt betydelig mer stille og 
kostnadseffektiv enn konvensjonell skylling. I tillegg 
reduserer den behovet for rengjøring og forbruket 
av aggressive rengjøringsmidler.

RIMFREE   TOALETTSKÅL
Et åpent Rimfree -design står også for perfekt 
hygiene. Takket være den åpne vannføringen spyles 
hele den innvendige overflaten på porselenet, og 
siden den er uten skyllekant er det ingen skjulte 
steder der avlegeringer kan bygges opp. 

®

ENKEL DEMONTERING AV SETE OG LOKK
QuickRelease-funksjonen gjør det enkelt å 
demontere både sete og lokk. Dette sikrer enkel 
adkomst for rengjøring, og betyr at festene også 
holdes fri for avlegeringer.

®

INGEN OVERFLATER UTSATT FOR 
TILSMUSSING
Dusjarm og dyser rengjøres automatisk på 
AquaClean dusjtoaletter. Spyling på innsiden og 
utsiden med rent vann utføres før og etter hver 
bruk. 

AVKALKING
Et spesialutviklet avkalkningsprogram rengjør alle 
vannbærende komponenter. Det vises en melding 
på fjernkontrollen eller kontrollpanelet dersom det 
er behov for avkalking.
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WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI
Den patenterte Whirlspray-dusjteknologien gir mulighet for 
direkte og grundig vasking. Årsaken til dette er en pulserende 
dusjstråle forbedret med dynamisk lufting. Fordelene er 
imponerende: økt intensitet og behagelig dusjopplevelse med 
lavt vannforbruk.

SEPARAT DAMEDUSJ
Damedusjen muliggjør en myk og naturlig intimhygiene for 
damene. Den har en separat parkeringssone som sikrer god 
hygiene.

VARMLUFTSTØRKER
Tørkearmen innrettes automatisk for optimal funksjon ved at den 
følger dusjarmens siste posisjon. På denne måten er man sikret 
god effekt for tørking.

TURBOFLUSH-SKYLLETEKNOLOGI
Den innovative Turboflush-skylleteknologien er basert på en 
asymmetrisk innvendig geometri i toalettskålen uten skyllekant 
og gir en ekstra grundig og stille nedskylling. Et enkelt 
vanninnløp på siden, og målrettet styring av vannet gjør dette 
mulig.
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FJERNKONTROLL
Fjernkontrollen følger med toalettet, og gir intuitiv bruk. Alle 
operasjoner kan utføres med én hånd. Endre innstillinger 
slik at toalettet passer til akkurat deg, og lagre dette for 
fremtidig bruk. Deretter er et knappetrykk nok til å hente 
frem dine personlige innstillinger.

BETJENINGSPANEL
Som tilbehør kan man bestille et betjeningspanel som kan 
benyttes til å styre de fleste funksjoner på toalettet. Panelet 
er trådløst og kan dermed plasseres fritt. Betjeningspanelet 
fås i fargene hvit og sort. 

GEBERIT AQUACLEAN APP
Med Geberit AquaClean appen kan AquaClean Mera 
betjenes enkelt via din smarttelefon. Telefonen fungerer 
da som en fjernkontroll som gir deg mulighet til å lagre 
personlige innstillinger for blant annet strålestyrke, posisjon 
av dusjarm og temperatur på vannet.

GRATIS 
TILGJENGELIG I

BERØRINGSFRITT BETJENINGSPANEL
Som tilbehør kan man bestille et berøringsfritt betjeningspanel 
som kan benyttes til å starte dusj- og tørkefunksjonen på 
toalettet. På den gulvstående modellen vil dette panelet 
samtidig utløse nedskyllingen. Når panelet registrerer 
bevegelse i fremkant starter funksjonene automatisk. Panelet 
er trådløst og kan dermed plasseres fritt. 



AquaClean Dusj-WC 8000+ toalettet har vært på markedet i over 10 år, og er et stabilt og godt produkt. 
Dusjtoalettet er helautomatisk og har mange funksjoner som er med på å forenkle hverdagen. AquaClean 
Dusj-WC 8000+ er et toalett med utenpåliggende sisterne for veggmontering (VS). Dette toalettet passer 
også i kombinasjon med Lettløft toalettheis, som vil gi en sittehøyde på 40,5-70,5 cm. Les mer om dette 
på side 32-33.

AQUACLEAN DUSJ-WC 8000+

SKÅNSOM PERSONLIG HYGIENE
En separat damedusj muliggjør en myk og naturlig 
intimhygiene for damene. Samtidig er den ekstra 
hygienisk da den har en egen parkeringssone separat 
fra analdusjen. 

INGEN VOND LUKT
Et luktavsug eliminerer vond lukt før den sprer seg. Den 
starter automatisk når du setter deg på toalettet, og 
renser luften gjennom et kullfilter.

BEHAGELIG TØRKING
Den skånsomme luftstrømmen starter automatisk etter 
vaskingen og tørker med varmluft. Du kan selv stille inn 
ønsket temperatur.

PERFEKT RENHET
Dusjarmen kan posisjoneres slik at strålen treffer på 
rett plass og intensiteten på vannstrålen kan justeres. 
Dusjstrålen kan også stilles inn til å bevege seg litt frem 
og tilbake for å sikre god og grundig rengjøring. 

BAKTERIEFRI DUSJDYSE
For å sikre god hygiene blir dusjarmen automatisk 
desinfisert etter hver bruk. 
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SENKNINGSAUTOMATIKK OG ENKEL BETJENING
Både sete og lokk har innebygget dempemekanisme 
som gir langsom og myk lukking. Det er også utstyrt 
med QuickRelease-funksjon, slik at det er enkelt å ta 
av og på.

FULLSTENDIG BRUKERORIENTERT
Toalettet har en sensor i det ene setehengselet som 
fungerer som en brukeridentifikasjon. Denne sensoren 
må være aktivert for at toalettets funksjoner skal kunne 
benyttes, og aktiveres når man setter seg på toalettet.

PERSONLIG VELVÆREPROGRAM
Fjernkontrollen gir intuitiv bruk. Alle operasjoner kan 
utføres med én hånd, og alle innstillinger kan lagres. 
Et knappetrykk er nok til å hente frem personlige 
innstillinger.
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BEHAGELIG RENGJØRING MED TEMPERERT VANN
En skånsom og luftig dusjstråle rengjør med den intensiteten 
du selv ønsker. Still inn ønsket posisjon på dusjarmen, og skru 
eventuelt på bevegelig dusjarm for rengjøring over et større 
område.

EGEN DAMEDUSJ
Damedusjen muliggjør en myk og naturlig intimhygiene for 
damene. Den har separate dyser i fremkant av dusjdysen. 
Damedusjen aktiveres med et knappetrykk på fjernkontrollen.

VARMLUFTSTØRKER
Tørkearmen kommer automatisk ut etter rengjøringen og tørker 
skånsomt med varm luft. Du kan selv velge ønsket temperatur 
på varmluften, opptil 45°C.

AUTOMATISK DESINFISERING
Etter hver rengjøring renses dusjdysen automatisk med 
desinfeksjonsmiddel fra en beholder i toalettet. Dette sikrer en 
ren og bakteriefri dusjdyse. Ved behov for ytterligere rengjøring 
kan både dusjdyse og tørkearm enkelt tas av og vaskes 
separat.



17

FJERNKONTROLL
Fjernkontrollen følger med toalettet, og gir intuitiv 
bruk. Alle operasjoner kan utføres med én hånd. 
Endre innstillinger slik at toalettet passer til 
akkurat deg, og lagre dette for fremtidig bruk.

Trekk ned dekselet på fjernkontrollen for å få 
tilgang til alle funksjoner. I displayet øverst på 
fjernkontrollen vises alle innstillinger. På displayet 
vil det også varsles når det er behov for å 
etterfylle desinfeksjonsvæske eller bytte kullfilter.

Når fjernkontrollen ikke er i bruk kan den 
oppbevares i en egen “lomme” på siden av 
toalettet. Et eget veggfeste medfølger også, 
slik at man om ønskelig kan ha fjernkontrollen 
hengende på veggen.

BERØRINGSFRI BETJENING
Som tilbehør kan man bestille en 
IR-sensor som benyttes til å aktivere dusj- og 
tørkefunksjonen, samt nedskylling av toalettet. 
Ved å bevege en hånd, fot el. fremfor sensoren 
aktiveres ditt forhåndsinnstilte program.



En helautomatisk tilsatsmodell med dusj- og tørkefunksjon integrert. Tilsatsen monteres på eksisterende 
toalett. Med et knappetrykk kommer dusjarmen ut og rengjør behagelig med varmt vann. Ekstra 
funksjoner som bevegelse på dusjarm og separat damedusj gjør individuell tilpasning enda enklere. 

Dusjarmen blir automatisk spylt med rent vann før og etter bruk. Etter rengjøringen starter 
varmluftstørkeren automatisk. Den tørker skånsomt med behagelig temperert varmluft. Tilsatsen kan 
betjenes med den medfølgende fjernkontrollen eller med en app på din smarttelefon.  

AQUACLEAN TUMA COMFORT
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WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI
Den patenterte Whirlspray-dusjteknologien gir mulighet 
for direkte og grundig vasking. Årsaken til dette er en 
pulserende dusjstråle forbedret med dynamisk lufting. 
Fordelene er imponerende: økt intensitet og behagelig 
dusjopplevelse med lavt vannforbruk.

SKÅNSOM PERSONLIG HYGIENE
En separat damedusj muliggjør en myk og naturlig 
intimhygiene for damene. Samtidig er den ekstra 
hygienisk da den har en egen parkeringssone separat 
fra analdusjen. 

INGEN VOND LUKT
Et luktavsug eliminerer vond lukt før den sprer seg. Den 
starter automatisk når du setter deg på toalettet, og 
renser luften gjennom et filter.

BEHAGELIG TØRKING
Den skånsomme luftstrømmen starter automatisk etter 
vaskingen. Tørkearmen følger dusjarmens posisjon, slik 
at man er sikret en god og effektiv tørking. 

PERFEKT RENHET
Dusjstrålen beveger seg litt frem og tilbake for å sikre 
god og grundig rengjøring. Posisjonen på dusjarmen 
og intensiteten på vannstrålen kan også justeres 
individuelt. 

PERSONLIG VELVÆREPROGRAM
Fjernkontrollen gir intuitiv bruk. Alle operasjoner kan 
utføres med én hånd, og alle innstillinger kan lagres. 
Et knappetrykk er nok til å hente frem personlige 
innstillinger.
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WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI
AquaClean Tuma Comfort gir en rengjøring som sparer vann 
takket være den patenterte Whirlspray-dusjteknologien. 
Inkludert en pulserende dusjstråle som er forbedret med 
dynamisk lufting. Økt rengjøringsintensitet og en behagelig 
dusjopplevelse er garantert.

VARMLUFTSTØRKER
Etter rengjøringen starter varmluftstørkeren automatisk. Den 
tørker skånsomt med behagelig temperert varmluft fra en 
tørkeluke som åpner seg.

FJERNKONTROLL
Fjernkontrollen følger med tilsatsen, og gir intuitiv bruk. Alle 
operasjoner kan utføres med én hånd. Endre innstillinger slik 
at de passer til akkurat deg, og lagre dette for fremtidig bruk. 
Deretter er et knappetrykk nok til å hente frem dine personlige 
innstillinger.

BETJENINGSPANEL
Som tilbehør kan man bestille et betjeningspanel som kan 
benyttes til å styre de fleste funksjoner på tilsatsen. Panelet er 
trådløst og kan dermed plasseres fritt. Betjeningspanelet fås i 
fargene hvit og sort. 
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GEBERIT AQUACLEAN APP
Med Geberit AquaClean appen kan AquaClean Tuma 

betjenes enkelt via din smarttelefon. Telefonen fungerer 
da som en fjernkontroll som gir deg mulighet til å lagre 

personlige innstillinger for blant annet strålestyrke, posisjon 
av dusjarm og temperatur på vannet.

GRATIS 
TILGJENGELIG I
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I tillegg til alle personlige innstillinger som kan lagres i toalettet, finnes det også en rekke tilbehør som kan 
være med på å forenkle hverdagen. Som for eksempel toalettstøtter som gir ekstra trygghet, forenklede 
løsninger for å starte dusj- og tørkefunksjon, alternative muligheter for nedskylling og ulike typer seter. På 
de neste sidene er det listet opp tilbehør til hver enkelt toalettmodell. 

TILPASS DUSJTOALETTET 
ETTER DINE BEHOV
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PLUS TOALETTSTØTTE MED HØYDEREGULERING
TIL AQUACLEAN MERA CLASSIC
Denne toalettstøtten gir brukeren maksimal fleksibilitet. 
Den kan høydereguleres 240mm uten bruk av verktøy.  
For å unngå montering på vegg, kan støttene monteres 
på en monteringsplate som festes i bakkant av 
toalettet.

VALUE TOALETTSTØTTE MED HØYDEREGULERING
TIL AQUACLEAN DUSJ-WC 8000+
Denne toalettstøtten gir brukeren mulighet for å regulere 
høyden. Den kan høydereguleres 150mm (krever 
skiftenøkkel).

PLUS TOALETTSTØTTE MED FAST HØYDE 
TIL AQUACLEAN MERA CLASSIC
Toalettstøtte til montering med fast høyde. For å unngå 
montering på vegg kan støttene monteres på en 
monteringsplate som festes i bakkant av toalettet.

VALUE TOALETTSTØTTE MED FAST HØYDE
TIL AQUACLEAN DUSJ-WC 8000+
Toalettstøtte til montering med fast høyde. 
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TYPE TILBEHØR BESKRIVELSE ART. NR. HMS. NR.

Front- og ryggstøtte PLUS front- og ryggstøtte, 550-620mm regulerbar RT874000-N 243264

Papirholder PLUS papirholder R9321-N 001662

Sete Forsterket toalettsete uten lokk, brukervekt opptil 200 kg 147.042.11.1-N 243266

Sete Barnesete med liten åpning 10024-N 267424

Polstring Polstring for toalettsete 250.063.00.1-N 243250

Polstring Polstring for barnesete SMK001-N 243252

Polstring Polstring m/sprutdemper for barnesete SMK002-N 243253

Alt. betjening Betjeningspanel, hvit 147.038.SI.1-N 243257

Alt. betjening Betjeningspanel, sort 147.038.SJ.1-N 243258

Alt. betjening Berøringsfritt betjeningspanel, hvit 147.044.00.1-N 243261

TILBEHØR TIL AQUACLEAN MERA CLASSIC VH/GS

TILBEHØRSLISTER

TYPE TILBEHØR BESKRIVELSE ART. NR. HMS. NR.

Monteringsplate Brakett for toalettstøtter, for montering uten å skru i vegg 3-3481-N 243262

Toalettstøtte (stk) 700mm PLUS toalettstøtte, fast høyde R360070000-N 267425

Toalettstøtte (stk) 700mm PLUS toalettstøtte, 240mm høyderegulerbar (høyre) R370470000-N 267429

Toalettstøtte (stk) 700mm PLUS toalettstøtte, 240mm høyderegulerbar (venstre) R370370000-N 267427

Alt. nedskylling
Sigma 10 betjeningsplate for automatisk nedskylling fra trykknapp 
R9342

115.869.SN.5-N 243272

Alt. nedskylling Nedskyllingsknapp til feste på PLUS toalettstøtte R9342-N 199752

Alt. nedskylling Pneumatisk trykknapp for nedskylling 116.046.11.1-N 243273

Monteringssett Eksentersett for justering av høyde, 25mm 405.116.00.1-N 243274

Toalettheis CuraClean toalettheis m/skråløft, 450-650mm høyderegulerbar R9218000 199707

Toalettheis CuraClean toalettheis m/rettløft, 450-750mm høyderegulerbar R9217000 199707

Monteringsplate Limplate, for montering av CuraClean toalettheis uten å skru i gulv GCP14-N 199717

TILBEHØR TIL AQUACLEAN MERA CLASSIC VH
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TYPE TILBEHØR BESKRIVELSE ART. NR. HMS. NR.

Toalettstøtte (stk) 750mm VALUE toalettstøtte, fast høyde R1100000-S-N 243247

Toalettstøtte (stk) 765mm VALUE toalettstøtte, 150mm høyderegulerbar R1110000-S-N 243248

Frontstøtte VALUE frontgrep, par R1152000-N 001658

Papirholder VALUE papirholder m/fjær R1151-N 199727

Sete Forsterket toalettsete uten lokk, brukervekt opptil 200 kg 250.062.00.1-N 243249

Sete Barnesete med liten åpning 10023-N   243251

Polstring Polstring for toalettsete 250.063.00.1-N 243250

Polstring Polstring for barnesete SMK001-N 243252

Polstring Polstring m/sprutdemper for barnesete SMK002-N 243253

Alt. betjening IR-sensor, berøringsfri betjening av dusj- og tørkefunksjon 241.054.00.1-N    243246

Veggfeste Veggfeste for IR-sensor 247.390.00.1-N 243254  

Toalettheis Lettløft toalettheis m/rettløft, 400-700mm høyderegulerbar HS8440 199708

Monteringsplate Limplate, for montering av Lettløft toalettheis uten å skru i gulv 3-2174 142024

TYPE TILBEHØR BESKRIVELSE ART. NR. HMS. NR.

Monteringsplate Brakett for toalettstøtter, for montering uten å skru i vegg 2-3682-N 249345

Toalettstøtte (stk) 850mm PLUS toalettstøtte, fast høyde R360085000-N 267426

Toalettstøtte (stk) 850mm PLUS toalettstøtte, 240mm høyderegulerbar (høyre) R370485000-N 267430

Toalettstøtte (stk) 850mm PLUS toalettstøtte, 240mm høyderegulerbar (venstre) R370385000-N 267428

Deksel Sokkelbånd for høydejustering av toalett 244.110.11.1-N 249347

TILBEHØR TIL AQUACLEAN DUSJ-WC 8000+ VS

TILBEHØR TIL AQUACLEAN MERA CLASSIC GS

TILBEHØRSLISTER
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TYPE TILBEHØR BESKRIVELSE ART. NR. HMS. NR.

Toalettstøtter (par) VALUE armstøtter til montering på toalett R1171000-N 160633 

Alt. betjening Betjeningspanel, hvit 147.038.SI.1-N 243257

Alt. betjening Betjeningspanel, sort 147.038.SJ.1-N 243258

Toalettheis CuraClean toalettheis m/skråløft, 450-650mm høyderegulerbar R9216000-N 243259

Toalettheis CuraClean toalettheis m/rettløft, 450-750mm høyderegulerbar R9215000-N 243260

Monteringsplate Limplate, for montering uten å skru i gulv GCP14-N  199717

TILBEHØR TIL AQUACLEAN TUMA COMFORT

TILBEHØRSLISTER
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AQUACLEAN MERA CLASSIC MED 
TOALETTSTØTTESYSTEM

Her vises AquaClean Mera Classic i kombinasjon med 
brakett og toalettstøtter. Ved å benytte braketten unngår 
man å skru toalettstøttene i veggen. Toalettstøtter med 

høyderegulering gir full fleksibilitet til brukeren.
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TEKNISK 
INFORMASJON

AQUACLEAN 
MERA CLASSIC VH

AQUACLEAN
MERA CLASSIC GS

WhirlSpray-dusjteknologi

TurboFlush-nedskyllingsteknologi

Rimfree  toalettskål

Fjernkontroll

App til smarttelefon

Programmerbare brukerprofiler 4 profiler 4 profiler

Antall dusjtrykkinnstillinger 5 nivåer 5 nivåer

Dusjarmens posisjon kan reguleres individuelt

Regulerbar temperatur på dusjvannet

Bevegelig spylearm

Setevarme - -

Damedusj

Varmluftstørker

Luktavsug

Senkningsautomatikk

QuickRelease-funksjon

Brukeridentifikasjon

Automatisk nedskylling når man går av toalettet -

Avkalkingsfunksjon

Energisparemodus

Artikkelnummer 146.201.11.1-N 146.241.11.1-N

Hjelpemiddelnummer 243244 249344

Toalett størrelse (bredde x høyde x dybde  i cm) 39,5 x 35,0 x 59,0 40,0 x 97,0 x 75,5

Åpning toalettsete (bredde x dybde i cm) 21,5 x 30,0 21,5 x 30,0

®

App

Auto

App
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TEKNISK 
INFORMASJON

AQUACLEAN 
DUSJ-WC 8000+ VS

AQUACLEAN
TUMA COMFORT

-

- -

- -

- -

3 profiler 4 profiler

7 nivåer 5 nivåer

-

-

-

-

186.100.11.1-N 146.271.11.1-N

125619 243245

42,0 x 88,0 x 73,5 36,0 x 10,6 x 55,3

21,5 x 29,0 20,7 x 29,3

App

Auto

(kun via app)

(kun toalettlokk)
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CURACLEAN
TOALETTHEIS

Ønsker du å gjøre hverdagen din enda 
enklere kan du kombinere ditt AquaClean 
dusjtoalett med en toalettheis. En 
toalettheis gjør det enklere å tilpasse riktig 
høyde både for bruker og pleier. 

CuraClean toalettheis kan leveres med 
skråløft eller rettløft, alt ettersom hva 
behovet skulle være. Varianten med 
skråløft er spesielt godt egnet for personer 
som trenger assistanse for å reise seg opp 
fra toalettet, da heisen vil gi en automatisk 
oppreisfunksjon. 

Ryggstøtte og toalettstøtter medfølger 
heisen. På toalettstøttene er det en 
joystick for regulering av heisens høyde, 
samt knapp for nedskylling av toalettet.

Toalettheisen kan benyttes på alle bad, 
enten det er vegg- eller gulvavløp eller 
innebygget sisterne. 

PASSER MED 
AQUACLEAN 

MERA CLASSIC

PASSER MED 
AQUACLEAN

TUMA COMFORT

CURACLEAN TOALETTHEIS MED SKRÅLØFT
Artikkelnummer: R9216000-N
Hjelpemiddelnummer: 243259   

CURACLEAN TOALETTHEIS MED RETTLØFT
Artikkelnummer: R9215000-N
Hjelpemiddelnummer: 243260

CURACLEAN TOALETTHEIS MED SKRÅLØFT
Artikkelnummer: R9218000
Hjelpemiddelnummer: 199707

CURACLEAN TOALETTHEIS MED RETTLØFT
Artikkelnummer: R9217000
Hjelpemiddelnummer: 199707

LIMPLATE FOR MONTERING UTEN Å SKRU I GULV
Artikkelnummer: GCP14-N
Hjelpemiddelnummer: 199717
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LETTLØFT
TOALETTHEIS

Ønsker du å gjøre hverdagen din enda 
enklere kan du kombinere ditt AquaClean 
dusjtoalett med en toalettheis. En 
toalettheis gjør det enklere å tilpasse riktig 
høyde både for bruker og pleier. 

Lettløft toalettheis er en frittstående 
toalettheis produsert for bruk i 
kombinasjon med AquaClean Dusj-WC 
8000+ VS.

Heisen er enkel å betjene og 
høydereguleres med medfølgende 
håndbetjening. De medfølgende 
toalettstøttene er oppfellbare og følger 
heisen opp og ned.

Med et vegghengt AquaClean toalett med 
spyl og tørk montert på toalettheisen vil 
sittehøyden være 40,5-70,5 cm.

Toalettheisen er enkel å montere og passer 
både til gulv- og veggavløp.

PASSER MED 
AQUACLEAN

DUSJ-WC 8000+ VS

LETTLØFT TOALETTHEIS MED RETTLØFT
Artikkelnummer: HS8440
Hjelpemiddelnummer: 199708   

LIMPLATE FOR MONTERING UTEN Å SKRU I GULV
Artikkelnummer: 3-2174
Hjelpemiddelnummer: 142024
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Målene er oppgitt i cm.

Artikkelnummer: 146.201.11.1-N
Hjelpemiddelnummer: 243244

AquaClean Mera Classic VH

395

18

34

4

7

23

18

59

30

21536

41

3

35

46

MÅLTEGNINGER

PLUS toalettstøtte med høydergulering
Artikkelnummer: R3170112000-N
Hjelpemiddelnummer: 217090

PLUS toalettstøtter til AquaClean Mera Classic VH

128730

150

424

PLUS toalettstøtte med fast høyde
Artikkelnummer: R3070000-N
Hjelpemiddelnummer: 215553

700

100

168

210

Målene er oppgitt i mm.
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Målene er oppgitt i mm.

Artikkelnummer: 3-3481-N 
Hjelpemiddelnummer: 243262 

NB! Ved montering av brakett med PLUS høyderegulerbare toalettstøtter vil total 
bredde bli 800mm. Er det behov for en smalere løsning kan man benytte VALUE 
høyderegulerbare toalettstøtter, da vil total bredde bli 740mm.

Brakett for montering av toalettstøtter til AquaClean Mera Classic VH

140

740

42
0

77
0

20
0

400
25

25
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Målene er oppgitt i cm. 
Sittehøyden kan reguleres fra 44-56cm (inkl. toalettsete).   

Artikkelnummer: 146.241.11.1-N 
Hjelpemiddelnummer: 249344

AquaClean Mera Classic GS

MÅLTEGNINGER

PLUS toalettstøtte med høydergulering
Artikkelnummer: R3185112000-N
Hjelpemiddelnummer: 249349

PLUS toalettstøtter til AquaClean Mera Classic GS

128880

150

424

PLUS toalettstøtte med fast høyde
Artikkelnummer: R3085000-N
Hjelpemiddelnummer: 249348

850

100

168

210

Målene er oppgitt i mm.
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Målene er oppgitt i mm.

Artikkelnummer: 2-3682-N
Hjelpemiddelnummer: 249345

NB! Ved montering av brakett med PLUS høyderegulerbare toalettstøtter vil total 
bredde bli 770mm. Er det behov for en smalere løsning kan man benytte VALUE 
høyderegulerbare toalettstøtter, da vil total bredde bli 705mm.

Brakett for montering av toalettstøtter til AquaClean Mera Classic GS

705

600

67
0
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MÅLTEGNINGER

Målene er oppgitt i cm.

Artikkelnummer: 186.100.11.1-N
Hjelpemiddelnummer: 125619

AquaClean Dusj-WC 8000+ VS

88

42 215

29

733

92−96
25

38−42

Målene er oppgitt i mm.

VALUE toalettstøtte med høydergulering
Artikkelnummer: R1110000-S-N
Hjelpemiddelnummer: 243248

VALUE toalettstøtter til AquaClean Dusj-WC 8000+

765

VALUE toalettstøtte med fast høyde
Artikkelnummer: R1100000-S-N
Hjelpemiddelnummer: 243247

750
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Målene er oppgitt i cm.

Artikkelnummer: 146.271.11.1-N  
Hjelpemiddelnummer: 243245

NB! For at tilsatsen skal passe til toalettet må avstanden fra 
sisterne til forkant av porselen være minimum 50cm.

AquaClean Tuma Comfort

18
36

106

75

185

34

23

35

293

207

553

523

284 28

3

533

R½

Målene er oppgitt i mm.

VALUE armstøtter til montering på toalett (par).
Artikkelnummer: R1171000-N
Hjelpemiddelnummer: 160633

VALUE toalettstøtter til AquaClean Tuma Comfort



Målene er oppgitt i mm.

Artikkelnummer: R9218000
Hjelpemiddelnummer: 199707

CuraClean toalettheis med AquaClean Mera Classic VH - Skråløft

690 180 180730

870

915

28
0

45
0-

55
0

14
00

910

65
0

38
0

83
0

12°

585

Ø38

515

18
0

MÅLTEGNINGER

Målene er oppgitt i mm.

Artikkelnummer: R9217000
Hjelpemiddelnummer: 199707

CuraClean toalettheis med AquaClean Mera Classic VH - Rettløft

690 180

870

915

28
0

45
0-

75
0

14
00

585

Ø38

515

18
0



Målene er oppgitt i mm.

Artikkelnummer: R9215000-N
Hjelpemiddelnummer: 243260

CuraClean toalettheis med AquaClean Tuma Comfort - Rettløft

Målene er oppgitt i mm.

Artikkelnummer: R9216000-N
Hjelpemiddelnummer: 243259

CuraClean toalettheis med AquaClean Tuma Comfort - Skråløft

610 180 180650

790

915

28
0

46
0-

56
0

14
00

830

66
0

36
0

83
0

12°

585

Ø38

515

18
0

610 180

790

915

28
0

46
0-

76
0

14
00

585

Ø38

515

18
0
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MÅLTEGNINGER

752148

918-1218

320-620

700-1000

485

675

534

Målene er oppgitt i mm.
Total dybde med AquaClean Dusj-WC 8000+ VS på heisen = 881 mm (bakkant heis til front toalettskål).

Artikkelnummer: HS8440
Hjelpemiddelnummer: 199708

Lettløft toalettheis
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Funksjonsutstyr AS
Martin Linges vei 25
0692 Oslo

Tlf: +47 23 38 00 00
E-post: firmapost@funksjonsutstyr.no
Web: www.funksjonsutstyr.no V:091020


