
Geberit AquaClean produktų kainynas 2018/01
Pateiktos rekomenduojamos mažmeninės kainos su 21 % PVM

Galioja nuo 2018 01 01 iki 2018 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR su PVM

146.201.11.1

AquaClean Mera Classic pakabinamas WC puodas su apiplovimo funkcija,

baltas (keramika be vidinio apvado, su TurboFlush itin tylia vandens

nuleidimo technologija, WC dangtis su soft-close funkcija, blogų kvapų

šalinimas per keraminį filtrą, vartotojo atpažinimas, standartinis apiplovimas

(5 intensyvumo žingsniai), moterų intymiosios higienos funkcija, purkštuko

pozicijos reguliavimas, purkštuko dezinfekcija vandeniu prieš ir po

naudojimosi, hibrinis vandens šildymo įrenginys, vandens temperatūros

reguliavimas, nukalkinimo funkcija, oro džiovintuvas, 4 programuojami

vartotojo profiliai, nuotolinio valdymo pultelis) 

5,077.64 €

146.201.21.1

AquaClean Mera Classic pakabinamas WC puodas su apiplovimo funkcija,

baltas su blizgiai chromuota apdaila (keramika be vidinio apvado, su

TurboFlush itin tylia vandens nuleidimo technologija, WC dangtis su soft-

close funkcija, blogų kvapų šalinimas per keraminį filtrą, vartotojo

atpažinimas, standartinis apiplovimas (5 intensyvumo žingsniai), moterų

intymiosios higienos funkcija, purkštuko pozicijos reguliavimas, purkštuko

dezinfekcija vandeniu prieš ir po naudojimosi, hibrinis vandens šildymo

įrenginys, vandens temperatūros reguliavimas, nukalkinimo funkcija, oro

džiovintuvas, 4 programuojami vartotojo profiliai, nuotolinio valdymo pultelis) 

5,217.33 €

WC puodai su apiplovimo funkcija
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Geberit AquaClean produktų kainynas 2018/01
Pateiktos rekomenduojamos mažmeninės kainos su 21 % PVM

Galioja nuo 2018 01 01 iki 2018 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR su PVM

146.211.11.1

AquaClean Mera Comfort pakabinamas WC puodas su apiplovimo funkcija,

baltas (keramika be vidinio apvado, su TurboFlush itin tylia vandens

nuleidimo technologija, WC dangtis su soft-close funkcija ir automatiniu 

atidarymu bei uždarymu, sėdynės elektrinio šildymo funkcija, naktinio

apšvietimo funkcija (programuojama, spalvos pasirenkamos), blogų

kvapų šalinimas per keraminį filtrą, vartotojo atpažinimas, standartinis

apiplovimas (5 intensyvumo žingsniai), moterų intymiosios higienos funkcija,

purkštuko pozicijos reguliavimas, purkštuko dezinfekcija vandeniu prieš ir

po naudojimosi, hibrinis vandens šildymo įrenginys, vandens temperatūros

reguliavimas, nukalkinimo funkcija, oro džiovintuvas, 4 programuojami

vartotojo profiliai, nuotolinio valdymo pultelis) 

6,052.90 €

146.211.21.1

AquaClean Mera Comfort pakabinamas WC puodas su apiplovimo funkcija,

baltas su blizgiai chromuota apdaila (keramika be vidinio apvado, su

TurboFlush itin tylia vandens nuleidimo technologija, WC dangtis su soft-

close funkcija ir automatiniu atidarymu bei uždarymu, sėdynės

elektrinio šildymo funkcija, naktinio apšvietimo funkcija

(programuojama, spalvos pasirenkamos), blogų kvapų šalinimas per

keraminį filtrą, vartotojo atpažinimas, standartinis apiplovimas (5

intensyvumo žingsniai), moterų intymiosios higienos funkcija, purkštuko

pozicijos reguliavimas, purkštuko dezinfekcija vandeniu prieš ir po

naudojimosi, hibrinis vandens šildymo įrenginys, vandens temperatūros

reguliavimas, nukalkinimo funkcija, oro džiovintuvas, 4 programuojami

vartotojo profiliai, nuotolinio valdymo pultelis) 

6,190.07 €
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Geberit AquaClean produktų kainynas 2018/01
Pateiktos rekomenduojamos mažmeninės kainos su 21 % PVM

Galioja nuo 2018 01 01 iki 2018 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR su PVM

146.142.11.1

AquaClean Sela pakabinamas WC puodas su apiplovimo funkcija, baltas,

pagrindinės fukcijos (vandens pašildymas iki 38 C; apiplovimas, purkštuko

intensyvumo reguliavimas 7 žingsniais, vandens šildytuvo

įjungimas/išjungimas, soft-close dangtis ir sėdynė iš duroplasto, purkštuko

dezinfekcija vandeniu prieš ir po naudojimosi), papildomos funkcijos

(nuotolinio valdymo pultelis, purkštuko pozicijos reguliavimas, oscilacinio

masažo funkcija)

3,176.76 €

146.172.11.1

AquaClean Sela pastatomas WC puodas su apiplovimo funkcija, baltas,

pagrindinės fukcijos (vandens pašildymas iki 38 C; apiplovimas, purkštuko

intensyvumo reguliavimas 7 žingsniais, vandens šildytuvo

įjungimas/išjungimas, soft-close dangtis ir sėdynė iš duroplasto, purkštuko

dezinfekcija vandeniu prieš ir po naudojimosi), papildomos funkcijos

(nuotolinio valdymo pultelis, purkštuko pozicijos reguliavimas, oscilacinio

masažo funkcija)

3,443.33 €

185.100.11.1

AquaClean 8000plus AP pastatomas WC puodas su apiplovimo funkcija,

baltas, pagrindinės funkcijos (vandens pašildymas iki 38 C; apiplovimas,

purkštuko intensyvumo reguliavimas 7 žingsniais, vandens šildytuvo

įjungimas/išjungimas, soft-close dangtis ir sėdynė, purkštuko dezinfekcija

specialiu skysčiu prieš ir po naudojimosi), papildomos funkcijos (oro

filtravimas per anglies filtrą, 3 skirtingi masažai, purkštukas moterų

intymiajai higienai, oro džiovintuvas, reguliuojama vandens purkštuko

pozicija, reguliuojama vandens ir oro temperatūra, nuotolinio valdymo

pultelis, vartotojo nustatymo sensorius, galimybė išsaugoti 4 vartotojų

nustatymų profilius)

7,321.52 €
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Geberit AquaClean produktų kainynas 2018/01
Pateiktos rekomenduojamos mažmeninės kainos su 21 % PVM

Galioja nuo 2018 01 01 iki 2018 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR su PVM

186.100.11.1

AquaClean 8000plus AP pakabinamas WC puodas su apiplovimo funkcija,

baltas, pagrindinės funkcijos (vandens pašildymas iki 38 C; apiplovimas,

purkštuko intensyvumo reguliavimas 7 žingsniais, vandens šildytuvo

įjungimas/išjungimas, soft-close dangtis ir sėdynė, purkštuko dezinfekcija

specialiu skysčiu prieš ir po naudojimosi), papildomos funkcijos (oro

filtravimas per anglies filtrą, 3 skirtingi masažai, purkštukas moterų

intymiajai higienai, oro džiovintuvas, reguliuojama vandens purkštuko

pozicija, reguliuojama vandens ir oro temperatūra, nuotolinio valdymo

pultelis, vartotojo nustatymo sensorius, galimybė išsaugoti 4 vartotojų

nustatymų profilius)

7,321.52 €

146.130.11.1

AquaClean 4000 WC dangtis su apiplovimo funkcija, baltas, pagrindinės

funkcijos (vandens pašildymas iki 38 C; apiplovimas, purkštuko

intensyvumo reguliavimas 5 žingsniais, vandens šildytuvo

įjungimas/išjungimas, soft-close dangtis ir sėdynė, purkštuko dezinfekcija

vandeniu prieš ir po naudojimosi)

835.78 €

WC dangčiai su apiplovimo funkcija
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Geberit AquaClean produktų kainynas 2018/01
Pateiktos rekomenduojamos mažmeninės kainos su 21 % PVM

Galioja nuo 2018 01 01 iki 2018 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR su PVM

146.271.11.1

Naujiena. AquaClean Tuma Comfort  WC dangtis su apiplovimo funkcija. 

AquaClean sistema ir visi mechanizmai integruoti į kompaktiško dydžio 

dangtį. Pagrindinės savybės ir funkcijos - WhirlSpray purkštuko technologija 

su penkiais atskirai reguliuojamais srovės intensyvumo rėžimais 

(reguliuojama purkštuko padėtis, pulsuojanti vandens srovė), intymiosios 

higienos funkcija, šildoma WC sėdynė, greito nuėmimo dangtis su švelniai 

nusileidžiančio mechanizmo funkcija, džiovintuvas, nemalonių kvapų 

šalinimo funkcija, momentinis vandens pašildymas, nukalkinimo funkcija, 

naudotoją aptinkantis jutiklis, patogus nuotolinio valdymo pultelis, atviri 

universalūs pajungimo mazgai. Baltas viršutinis dangtelis (apdaila).

2,506.73 €

146.271.SI.1

Naujiena. AquaClean Tuma Comfort  WC dangtis su apiplovimo funkcija. 

AquaClean sistema ir visi mechanizmai integruoti į kompaktiško dydžio 

dangtį. Pagrindinės savybės ir funkcijos - WhirlSpray purkštuko technologija 

su penkiais atskirai reguliuojamais srovės intensyvumo rėžimais 

(reguliuojama purkštuko padėtis, pulsuojanti vandens srovė), intymiosios 

higienos funkcija, šildoma WC sėdynė, greito nuėmimo dangtis su švelniai 

nusileidžiančio mechanizmo funkcija, džiovintuvas, nemalonių kvapų 

šalinimo funkcija, momentinis vandens pašildymas, nukalkinimo funkcija,  

naudotoją aptinkantis jutiklis, patogus nuotolinio valdymo pultelis, atviri 

universalūs pajungimo mazgai. Balto stiklo viršutinis dangtelis (apdaila).

2,560.84 €
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Geberit AquaClean produktų kainynas 2018/01
Pateiktos rekomenduojamos mažmeninės kainos su 21 % PVM

Galioja nuo 2018 01 01 iki 2018 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR su PVM

146.271.SJ.1

Naujiena. AquaClean Tuma Comfort  WC dangtis su apiplovimo funkcija. 

AquaClean sistema ir visi mechanizmai integruoti į kompaktiško dydžio 

dangtį. Pagrindinės savybės ir funkcijos - WhirlSpray purkštuko technologija 

su penkiais atskirai reguliuojamais srovės intensyvumo rėžimais 

(reguliuojama purkštuko padėtis, pulsuojanti vandens srovė), intymiosios 

higienos funkcija, šildoma WC sėdynė, greito nuėmimo dangtis su švelniai 

nusileidžiančio mechanizmo funkcija, džiovintuvas, nemalonių kvapų 

šalinimo funkcija, momentinis vandens pašildymas, nukalkinimo funkcija, 

naudotoją aptinkantis jutiklis, patogus nuotolinio valdymo pultelis, atviri 

universalūs pajungimo mazgai. Juodo stiklo viršutinis dangtelis 

(apdaila).

2,560.84 €

146.271.FW.1

Naujiena. AquaClean Tuma Comfort  WC dangtis su apiplovimo funkcija. 

AquaClean sistema ir visi mechanizmai integruoti į kompaktiško dydžio 

dangtį. Pagrindinės savybės ir funkcijos - WhirlSpray purkštuko technologija 

su penkiais atskirai reguliuojamais srovės intensyvumo rėžimais 

(reguliuojama purkštuko padėtis, pulsuojanti vandens srovė), intymiosios 

higienos funkcija, šildoma WC sėdynė, greito nuėmimo dangtis su švelniai 

nusileidžiančio mechanizmo funkcija, džiovintuvas, nemalonių kvapų 

šalinimo funkcija, momentinis vandens pašildymas, nukalkinimo funkcija, 

naudotoją aptinkantis jutiklis, patogus nuotolinio valdymo pultelis, atviri 

universalūs pajungimo mazgai. Šveisto nerūdijančio plieno viršutinis 

dangtelis (apdaila).

2,588.53 €
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Geberit AquaClean produktų kainynas 2018/01
Pateiktos rekomenduojamos mažmeninės kainos su 21 % PVM

Galioja nuo 2018 01 01 iki 2018 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR su PVM

146.071.11.1

Naujiena. AquaClean Tuma Classic  WC dangtis su apiplovimo funkcija. 

AquaClean sistema ir visi mechanizmai integruoti į kompaktiško dydžio 

dangtį. Pagrindinės savybės ir funkcijos - WhirlSpray purkštuko technologija 

su penkiais atskirai reguliuojamais srovės intensyvumo rėžimais 

(reguliuojama purkštuko padėtis, pulsuojanti vandens srovė), greito 

nuėmimo dangtis su švelniai nusileidžiančio mechanizmo funkcija,  

momentinis vandens pašildymas, nukalkinimo funkcija, nuotolinio valdymo 

pultelis, atviri universalūs pajungimo mazgai. 

1,297.41 €

146.135.11.1

AquaClean 4000 WC dangtis su apiplovimo funkcija, baltas, pagrindinės

funkcijos (vandens pašildymas iki 38 C; apiplovimas, purkštuko

intensyvumo reguliavimas 5 žingsniais, vandens šildytuvo

įjungimas/išjungimas, soft-close dangtis ir sėdynė, purkštuko dezinfekcija

vandeniu prieš ir po naudojimosi) ir keraminis pakabinamas WC puodas

(komplekte reikalingi pajungimai, akustinė garso izoliacija)

1,230.72 €

WC puodų ir WC dangčių su apiplovimo funkcija komplektai
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Geberit AquaClean produktų kainynas 2018/01
Pateiktos rekomenduojamos mažmeninės kainos su 21 % PVM

Galioja nuo 2018 01 01 iki 2018 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR su PVM

146.291.11.1

Naujiena. AquaClean Tuma Comfort  WC dangtis su apiplovimo funkcija 

komplekte su keraminiu WC puodu. AquaClean sistema ir visi mechanizmai 

integruoti į kompaktiško dydžio dangtį. Pagrindinės savybės ir funkcijos - 

WhirlSpray purkštuko technologija su penkiais atskirai reguliuojamais 

srovės intensyvumo rėžimais (reguliuojama purkštuko padėtis, pulsuojanti 

vandens srovė), intymiosios higienos funkcija, šildoma WC sėdynė, greito 

nuėmimo dangtis su švelniai nusileidžiančio mechanizmo funkcija, 

džiovintuvas, nemalonių kvapų šalinimo funkcija, momentinis vandens 

pašildymas, nukalkinimo funkcija, naudotoją aptinkantis jutiklis, WC puodas 

be apvado Rimfree, patogus nuotolinio valdymo pultelis, paslėpti tvirtinimai 

ir pajungimo mazgai. Baltas viršutinis dangtelis (apdaila).

2,996.25 €

146.291.SI.1

Naujiena. AquaClean Tuma Comfort  WC dangtis su apiplovimo funkcija 

komplekte su keraminiu WC puodu. AquaClean sistema ir visi mechanizmai 

integruoti į kompaktiško dydžio dangtį. Pagrindinės savybės ir funkcijos - 

WhirlSpray purkštuko technologija su penkiais atskirai reguliuojamais 

srovės intensyvumo rėžimais (reguliuojama purkštuko padėtis, pulsuojanti 

vandens srovė), intymiosios higienos funkcija, šildoma WC sėdynė, greito 

nuėmimo dangtis su švelniai nusileidžiančio mechanizmo funkcija, 

džiovintuvas, nemalonių kvapų šalinimo funkcija, momentinis vandens 

pašildymas, nukalkinimo funkcija, naudotoją aptinkantis jutiklis, WC puodas 

be apvado Rimfree, patogus nuotolinio valdymo pultelis, paslėpti tvirtinimai 

ir pajungimo mazgai. Balto stiklo viršutinis dangtelis (apdaila).

3,050.36 €
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Geberit AquaClean produktų kainynas 2018/01
Pateiktos rekomenduojamos mažmeninės kainos su 21 % PVM

Galioja nuo 2018 01 01 iki 2018 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR su PVM

146.291.SJ.1

Naujiena. AquaClean Tuma Comfort  WC dangtis su apiplovimo funkcija 

komplekte su keraminiu WC puodu. AquaClean sistema ir visi mechanizmai 

integruoti į kompaktiško dydžio dangtį. Pagrindinės savybės ir funkcijos - 

WhirlSpray purkštuko technologija su penkiais atskirai reguliuojamais 

srovės intensyvumo rėžimais (reguliuojama purkštuko padėtis, pulsuojanti 

vandens srovė), intymiosios higienos funkcija, šildoma WC sėdynė, greito 

nuėmimo dangtis su švelniai nusileidžiančio mechanizmo funkcija, 

džiovintuvas, nemalonių kvapų šalinimo funkcija, momentinis vandens 

pašildymas, nukalkinimo funkcija, naudotoją aptinkantis jutiklis, WC puodas 

be apvado Rimfree, patogus nuotolinio valdymo pultelis, paslėpti tvirtinimai 

ir pajungimo mazgai. Juodo stiklo viršutinis dangtelis (apdaila).

3,050.36 €

146.291.FW.1

Naujiena. AquaClean Tuma Comfort  WC dangtis su apiplovimo funkcija 

komplekte su keraminiu WC puodu. AquaClean sistema ir visi mechanizmai 

integruoti į kompaktiško dydžio dangtį. Pagrindinės savybės ir funkcijos - 

WhirlSpray purkštuko technologija su penkiais atskirai reguliuojamais 

srovės intensyvumo rėžimais (reguliuojama purkštuko padėtis, pulsuojanti 

vandens srovė), intymiosios higienos funkcija, šildoma WC sėdynė, greito 

nuėmimo dangtis su švelniai nusileidžiančio mechanizmo funkcija, 

džiovintuvas, nemalonių kvapų šalinimo funkcija, momentinis vandens 

pašildymas, nukalkinimo funkcija, naudotoją aptinkantis jutiklis, WC puodas 

be apvado Rimfree, patogus nuotolinio valdymo pultelis, paslėpti tvirtinimai 

ir pajungimo mazgai. Šveisto nerūdijančio plieno viršutinis dangtelis 

(apdaila).

3,076.79 €
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Geberit AquaClean produktų kainynas 2018/01
Pateiktos rekomenduojamos mažmeninės kainos su 21 % PVM

Galioja nuo 2018 01 01 iki 2018 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR su PVM

146.091.11.1

Naujiena. AquaClean Tuma Classic  WC dangtis su apiplovimo funkcija 

komplekte su keraminiu WC puodu. AquaClean sistema ir visi mechanizmai 

integruoti į kompaktiško dydžio dangtį. Pagrindinės savybės ir funkcijos - 

WhirlSpray purkštuko technologija su penkiais atskirai reguliuojamais 

srovės intensyvumo rėžimais (reguliuojama purkštuko padėtis, pulsuojanti 

vandens srovė), greito nuėmimo dangtis su švelniai nusileidžiančio 

mechanizmo funkcija,  momentinis vandens pašildymas, nukalkinimo 

funkcija,  WC puodas be apvado Rimfree, nuotolinio valdymo pultelis, 

paslėpti tvirtinimai ir pajungimo mazgai. 

1,793.22 €
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Geberit AquaClean produktų kainynas 2018/01
Pateiktos rekomenduojamos mažmeninės kainos su 21 % PVM

Galioja nuo 2018 01 01 iki 2018 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR su PVM

249.801.00.1 AquaClean WC dangčių pajungimo komplektas, UP320 bakeliui 142.75 €

240.635.00.1
AquaClean WC dangčių pajungimo komplektas, UP200 H82/98 cm (Omega

bakeliui)
146.47 €

240.839.00.1
Geberit vandens pajungimo komplektas UP200, skirtas AquaClean

8000/8000plus
54.65 €

242.413.00.1 UP720 bakelio vandens pajungimo komplektas AquaClean 8000/8000plus 40.73 €

147.020.00.1 AquaClean Sela WC pajungimo komplektas UP200 bakeliui, H82/H98 cm 87.50 €

242.545.00.1 Geberit AquaClean 8000 Plus WC puodo purkštuko dezinfekcijos skystis 24.15 €

242.546.00.1
Geberit AquaClean valiklis dangčiams ir WC puodams, 500 ml, draugiškas

aplinkai, galima naudoti tiesiai neskiestą, su purkštuku
14.27 €

Pajungimo komplektai

Įrenginių eksploatacijai
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Geberit AquaClean produktų kainynas 2018/01
Pateiktos rekomenduojamos mažmeninės kainos su 21 % PVM

Galioja nuo 2018 01 01 iki 2018 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR su PVM

242.547.00.1
Geberit AquaClean valymo priemonių komplektas (valiklis + antistatinė

valymo šluostė)
22.01 €

250.022.00.1 Anglies filtras AquaClean 8000plus WC puodui 51.36 €

240.116.00.1 Aktyvios anglies filtras AquaClean 5000 ir 5000plus dangčiams, 2 vnt. 58.38 €

Daugiau informacijos galite rasti apsilankę www.geberit.lt

Platesnės informacijos teiraukitės Geberit atstovo.

Geberit atstovybė Lietuvoje                                                                    

Senasis Ukmergės kel. 4,

Užubaliai, LT-14302 Vilniaus r.

T +370 700 22 894

→ www.geberit.lt
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