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Anna Dąbrowska-Makara

Nowa jakość na polskim rynku

Geberit AquaClean Sela
– toaleta myjąca

1

Geberit Sela, wprowadzona
w 2013 roku do oferty Geberit,
zaprojektowana została
z myślą o rynku europejskim,
na specjalne na życzenie
architektów i projektantów wnętrz.
Firma Geberit już od ponad 35 lat
oferuje toalety myjące. W Polsce
są one dostępne od 18 lat, czyli
od samego początku istnienia
firmy na rynku. 35 lat
doświadczenia w projektowaniu,
wytwarzaniu i obsłudze toalet
myjących daje klientowi pewność,
że funkcja mycia ma najlepszą
możliwą jakość.
Budowa a właściwości użytkowe
Geberit AquaClean Sela wyróżnia się wyjątkową pięciootworową dyszą z dostosowaną do
niej wydajnością (0,9-1,5 l/s). Jej dodatkowe zalety to także kompaktowe wymiary: szerokość
to 38 cm, głębokość 57,9 cm. Wszelkie nieele-

ganckie przewody i instalacje można ukryć w
czasie montażu za miską tak, aby łazienka wyglądała pięknie. Projektant Matteo Thun zadbał również o kwestie higieny. Właściciel toalety myjącej AquaClean Sela może z łatwością
utrzymać toaletę w czystości. Pokrywa zbiornika i części elektronicznej ma tylko jedną linię sty-

ku z ceramiką, która jest łatwo dostępna i prosta
w utrzymaniu czystości. Dyszę można w prosty
sposób wyjąć i wyczyścić, podobnie jak deskę i
klapę urządzenia. Specjalne zawiasy pozwalają
na podniesienie klapy i deski w dowolnym momencie bez jakiegokolwiek odkręcania, usuwania blokad czy skomplikowanego demontażu.

Montaż AquaClean Sela…
Polacy coraz większą wagę przykładają do kwestii higieny intymnej. Potwierdzają to badania
przeprowadzone przez GFK na zlecenie Geberit.
Nasuwa się wiec pytanie: w jaki sposób można
zamontować Geberit AquaClean Sela w budynku remontowanym, a jak w zupełnie nowym?

…na stelażu Geberit Duofix
Oczywiście najłatwiej zamontować toaletę myjącą w nowo budowanym obiekcie.
Można ją zainstalować zarówno na stelażach Geberit, jak i innych, konkurencyjnych.
Zamontowanie na stelażu Geberit Duofix
jest oczywiście metodą najprostszą. Od ponad 2 lat są wyposażane w specjalny przewód, dzięki któremu nawet po położeniu glazury można doprowadzić instalację wodną
i zamontować AquaClean Sela. Wystarczy
doprowadzić instalację elektryczną w przestrzeń ścianki instalacyjnej za stelażem oraz
wyprowadzić przewód w dokładnie wskazanym przez producenta miejscu (fot. 1 ). Kolejnym etapem jest przygotowanie do montażu
specjalnej wtyczki elektrycznej oraz na koniec podłączenie urządzenia.
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W komplecie wraz z AquaClean Sela znajduje się zestaw adaptacyjny, który pozwala
na podłączenie za pomocą trójnika wężyka
podłączeniowego do zaworu zamykającego
spłuczki (fot. 2 ) i wyprowadzenie go w odpowiednim czasie podczas instalacji (fot. 3 ).
Toaleta myjąca Geberit AquaClean Sela jest
wyposażona w specjalną wtyczkę elektryczną,
którą elektryk lub instalator montuje podczas
instalacji. Jej niewielkie wymiary i specjalna budowa pozwalają na ukrycie jej na dopasowanej do tego celu półce wewnątrz ceramiki.
Dzięki temu żadne podłączenia nie są widoczne, a jednocześnie dostęp do nich jest bardzo
prosty w dowolnym momencie życia produktu.
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Zobacz wszystkie modele
AquaClean Sela

Inaczej wygląda sytuacja w obiektach remontowanych lub toaletach działających.
Zabudowany stelaż bez wbudowanych przewodów ułatwiających podłączenie instalacji
wodociągowej można zaadoptować na wie-

le sposobów. Toaleta myjąca Sela ma możliwość ukrycia wszystkich przewodów instalacyjnych w okolicy szpilek mocujących.
W związku z tym doprowadzenie przewodów
w te właśnie miejsca byłoby najlepszym wyjściem. Niestety stare modele stelaży na wysokości podłączenia wodociągowego Seli
mają trawers wzmacniający, przez co uniemożliwiają doprowadzenie wody. Firma Geberit wprowadziła więc do swojego asortymentu specjalne płyty ozdobne wykonane
z odlewu wykończonego tworzywem sztucznym lub szkłem (białym lub czarnym). Płyta
ta o grubości 1,2 cm umożliwia rozprowadzenie wszelkich instalacji bez zbędnego kucia,
a jednocześnie maskuje wszelkie instalacje.
Innym rozwiązaniem jest zamontowanie natynkowego odpowiednika stelaża Duofix – modułu Monolith. Monolith to poniekąd spłuczka natynkowa, toteż montaż Geberit AquaClean Sela
jest niebywale prosty i możliwy do wykonania
za pomocą części dostępnych w komplecie.
Moduł Monolith do WC podwieszanego jest dostępny w dwóch wysokościach: 101 cm i 114 cm
oraz 4 kolorach: białym, czarnym, umbra i mint.
Fot. Geberit
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…na innych stelażach podtynkowych
W przypadku innych systemów podtynkowych należy wcześniej przewidzieć doprowadzenie instalacji wodociągowej i elektrycznej
w miejsca wskazane przez producenta toalet
myjących. Wykonanie instalacji elektrycznej
na etapie budowy łazienki nie powinno stanowić najmniejszego problemu.

…na starszych stelażach Geberit
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