
AquaClean 8000 AP plus Egenskaber:
• Lagring af personlig indstillet vaske/tørre program.
• Automatisk lugtudsugning gennem aktivt kulfilter. 

Douchearm med dyse til anal- og vaginalområdet.
• Douchearmens placering kan reguleres.
• Integreret varmtvandsbeholder =  vaske vands 

temperatur op til  39 C.
• Automatisk rengøring af dysen før og efter brug.
• Varmluft tørring. 
• Toiletsæde og- låg med soft close. 
• Fjernbetjening. 
• Toilet udskylning kan aktiveres via 

fjernbetjeningen.
• MULIGEHD FOR AUTOMATISK UDSKYL NÅR MAN 

REJSER SIG FRA TOILETTET.
• Indstillelig siddehøjde fra 40,5 til 52,5 cm (trin a 2 

cm).
• Toiletsæde åbning, bredde: 22 cm, dybde: 29 cm.
• Max brugervægt.: 240 kg.
• Med mere.

HMI Nr. 47364

AquaClean 8000 UP plus Egenskaber:
• Lagring af personlig indstillet vaske/tørre program.
• Automatisk lugtudsugning gennem aktivt kulfilter.
• Douchearm med dyse til anal- og vaginalområdet.
• Douchearmens placering kan reguleres.
• Integreret varmtvandsbeholder = vaske vands 

temperatur op til 39 C. 
• Automatisk rengøring af dysen før og efter brug.
• Varmluft tørring.
• Toiletsæde og – låg med soft close.
• Fjernbetjening.
• Toiletsæde åbning, bredde: 22 cm, dybde: 29 cm. 
• Max brugervægt: 240 kg.
• Med mere…

HMI Nr. 47363
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AquaClean 8000 AP og UP plus

Alle Geberit AquaClean produkter lever fuld 
op til lovgivningen

i bygningsreglementet omkring
tilbageløb af forurenet vand til 

drikkevandet.
Produkterne er

EN1717 kategori 5 godkendt. 
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Geberit soft seat:
• Toiletforhøjer til at læggen ovenpå toiletsædet.
• Blød og tryk aflastende.
• Højde 30 mm.
• HMI nr. 72513

Geberit toilet sæde uden låg til AquaClean 8000 modellerne:
• På toiletsædet er der 4 særlige fastgørelsespunkter der er tilpasset nøjagtigt 

til toilettet. Dermed kan sædet modstå større belastning når brugeren f.eks. 
skal flyttes fra kørestolen til toilet. Sæde kan åbnes normalt.

• HMI nr.  72517

Timer funktion 
• Med lydfrekvens.
• Kan indstilles med tidsinterval op til max 10 minutter, fra igangsættelse af 

personligt indstillet vaske/tørre program.
• DVS. at op til 10 minutter efter, man har startet sit vaskeprogram, udsender 

timeren en lydfrekvens, der signalerer, at nu skal borgeren rejse sig fra toilettet.
• HMI Nr. 78007

Ét tryks knap: 
• med gemt personlige indstillinger.
• Dvs. at et tryk igangsætter den personlig indstillet vaske- og tørre funktion. 
• Diameter 6 cm og 3 cm.
• HMI Nr. 73504
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Tilbehør og hjælpemidler til AquaClean 8000 plus:

Gulvstående armstøtter:
• Ingen montage.
• Flytbar.
• Højde justerbare fra 68 cm – 75 cm.
• Afstand mellem armstøtterne 54 cm. 
• Max brugervægt: 240 kg. 
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