Balena otomatik taharet sistemi
-günlük tazelik ve temizlik için

Balena otomatik taharet sistemi
-geliştirilmiş kişisel hijyeni konfor ve şık dizayn ile birleştirir

Benzersiz bir temizlik duygusu

Mükemmel konfor

Geberit in ürettiği Balena 8000 kişisel

Konfor kişisel bir şeydir. Bu yüzden

hijyene özellikle dikkat edenler için

mükemmel konforu sağlamak için Balena

benzersiz bir tazelik duygusu ve temizlik

8000; temassız sıcak havalı kurutma ve

sağlar. Çünkü insan vücudu sıcaklığındaki

otomatik hava ile kurutma gibi birçok özellik

su, tuvalet kağıdı kullanımından daha

sunarlar. Masaj fıskiyesi veya özellikle

yumuşak, daha hijyenik ve daha saftır.

bayanlara özel duş imkanı da içerir.

Ayrıca bide den çok daha fazla kullanışlıdır:
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sadece oturun ve bir düğmeye basın, ve

Size özel konfora ve şık dizayna ilave

taharet mekanizması tam temizlik

olarak Balena 8000 sürekli tazelik

sağlamak için hazırdır. Temiz hissetmek

duygusuyla birleşen sonsuz bir rahatlama

bu kadar kolay.

duygusu sunarlar.

O “henüz duş aldım” duygusu
İleriye doğru çıkan taharet mekanizması
temiz ve sıcak su ile temizlik yapar

Gün boyunca temiz hissedin

Doğal temizleme

Balena 8000 nazikçe güçlenen duş spreyi

Su her zaman temizliğin ve hijyenin

sizi tuvaleti her kullandığınızda o temiz

vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Ve

“henüz duş aldım” duygusuyla baş başa

Balena’nın avantajları kişisel hijyenin söz

bırakır. Biz buna günlük rahatlık diyoruz.

konusu olduğu durumlarda daha belirgin

İlave olarak Balena 8000 özellikle bide ile

hale gelir. Balena 8000 yaş a ve fiziksel

karşılaştırıldığında çok kolay ve konforlu

uygunluğa bakılmaksızın herkes için

bir şekilde kullanılabilirler. Rahatlıkta ve

yararlıdır ve genel rahatlama ve temizlik

hijyende son nokta: taharet mekanizması

duygusunu kolayca geliştirir. Bundan

her kullanımın başında ve sonunda

başka Geberit’in ürettiği tüm Balena 8000

kusursuzca temiz olduğunu garanti etmek

temiz su tesisatına en yüksek standartta

için hijyenik temiz suyla kendini durular.

hijyeni sağlamak için direk olarak bağlıdırlar.

Temiz su
-hijyenik, konforlu bir yaşam
Temiz su ile nazikçe temizlenme cildin
acımasını ve iltihaplanmasını engeller. Tabi
bu durum hassas bir cilde sahip kişiler için
daha da nemlidir. Bu gibi durumlarda duş
spreyi ile vücut sıcaklığında gerçekleşecek
bir temizlik çok uygun bir deneyim
olacaktır. Aslında, Balena 8000’in Alman
Refah Birliği tarafından yaşam biçimi,
temizlik, deneyim ve dinlenme dallarında
herkesçe kabul edilen LGA sertifikasıyla
ödüllendirilmesi bir tesadüf değildir.
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Tüm gereksinimler için bir Balena 8000

İyi tasarlanmış temizlik
Geberit; seyahatlerinizde kullanabileceğiniz
el duşlu sistemlerden, kullanmakta
olduğunuz Seramik klozetlerinize
uygulanabilen otomatik taharet sistemli,
klozet kapaklarına ve tabii ki eksiksiz
taharet imkanı sunan en gelişmiş komple
çözümlere kadar tüm aralıktaki duşlu
tuvaletleri sunabilen tek üretici firmadır.
Günümüz modern, hijyene önem veren
toplumlarda Balena 8000, banyolar için
tam bir zorunluluktur. Şık çağdaş dizayn
aralığı her sitildeki banyolara uygun bir
model olduğu anlamına gelir.
Evlerdeki veya apartmanlardaki yenilemeler
ya da yeni yapı projeleri düşünülürse
Balena 8000, bizlere bir çok alternatif
sunar. Diğer belirgin avantajlarının yanı
sıra genel banyo tasarımında daha fazla
esneklik sağlayan Balena 8000, bideye
duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır.
Tüm bunlar, Geberit’in ürettiği Balena
8000’in neden Avrupa’ daki en popüler
duşlu tuvalet olduğunu açıklayan
nedenlerden sadece birkaç tanesidir.
6

ONE LINE OF TEXT TOO MUCH

Balena 8000
-Tuvalet konforundaki son nokta
Balena 8000 standart bir
tuvalet olarak da kullanılabilir

Sonsuz zarafet ve teknik ustalık

Kişiye özgü ayarlanabilir

Balena 8000; en küçük detayına kadar

Uzaktan kumanda ünitesini kullanarak

sahip olduğu yüksek kalitesi ve lüks

hem duş spreyinin hem de sıcak kurulama

konfor sunan özellikleri sayesinde en

havasının şiddetini ve sıcaklığını kendi

müşkülpesent kullanıcılarını bile memnun

beğeninize göre ayarlayabilirsiniz. Sıcak

eder. Ünlü ürün tasarımcısı Uli Witzig

duş spreyi bir süre sonra soğuklaşmaya

ayırıcı dizayndan sorumludur. İlhamı

başlar, gözenekler kapanır, kan

kullanıcı konforuydu ve sonuç; sonsuz,

sirkülasyona teşvik edilerek hoş ve diri bir

klasik zarafetin, rahat ve temiz kontrol ile

his sağlanır. Balena 8000; ayrıca masaj

bütünleşmesi oldu.

yapan bir fıskiye ile bayanlar için duş

İleriye çıkabilen ve geri
çekilebilen taharet musluğu

İleriye çıkabilen ve
geri çekilebilen sıcak
kurutma çubuğu

imkanı ya da daha yoğun temizlik için
Kusursuz esenlik

dalgalı duş spreyi de sunar.

Balena 8000’in hava temizleyicisi siz
oturur oturmaz aktif hale gelir. Bir
düğmeye basıldığı zaman taharet musluğu
bulunduğu gizli bölümden ileriye çıkarak
sizi hijyenik bir şekilde sıcak su ile temizler.
Spreyin şiddeti ayarlanabilir ve bunu
sıcak, kurulayıcı bir hava akışı takip eder.
Bu kişisel hijyende en gelişkin teknolojidir:
diri, temiz ve temassız. Başka bir deyişle
sizin hayatınızı kolaylaştıran teknoloji.

Balena 8000 UP
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Balena 8000 Kalite Demektir
görebilir ve hissedebilirsiniz

Tüm banyolar için kusursuz model
Balena 8000 üç farklı stilde kullanılabilir

Balena akıllı taharet
musluğu temizleme sistemi

Belirgin kontrol
paneli

Kullanışlı uzaktan
kumanda ünitesi

Balena akıllı taharet musluğu

Baştan başa mükemmel kalite

Kişisel keyif

temizleme sistemi

Bakımı kolay, kirlenmeyi önleyici dahili

Tesisatçınız size kişisel keyfiniz için en

Balena 8000, her zaman maksimum

akış, Villeroy & Boch marka seramik

uygun Balena 8000 modelini seçmeniz

hijyeni sağlayan benzersiz bir taharet

klozet temizlik ve hijyen konularında en

konusunda yardım edecektir. Tüm UP

musluğu temizleme sistemi ile birlikte

zor istekleri bile karşılar. Ve biz, konforlu

(duvar içi) ve AP (duvar önü) modelleri

verilir. Taharet musluğu üzerindeki delikler

oturmanın ne kadar önemli olduğunu

sahip oldukları çeşitli konfor özellikleri

her kullanım öncesinde ve sonrasında

bildiğimiz için klozet kapağının şekline

opsiyonlu extraları ile sizi şımartacak ve

otomatik olarak su ile temizlenir. Bu işlem

ve materyaline özel dikkat gösterilmiştir.

pratik bir uzaktan kumanda sunacaklardır.

her kullanıcı için kusursuz hijyenik bir

Aslında baştan başa; duş ve kurutma

Balena 8000 modelleri size montaj

taharet garanti eder.

çubuklarını kirlenmekten koruyan krom

yüksekliğine karar verme imkanı sunarak

çelik kapak gibi en kaliteli malzemeler

oturma ve kalkma hareketlerinin çok

kullanılmıştır.

rahat gerçekleşmesini sağlarlar. İlave bir

Belirgin kontrol paneli
Kontrol paneli üzerindeki tuşlar kullanışlı
ve belirgin bir şekilde düzenlenmiştir.
Kullanışlı uzaktan kumanda ünitesi

modelleri sifon suyunun uzaktan kumanda

Duş fonksiyonu ancak tuvalet

ile boşaltımını mümkün kılar. Çok sayıda

kullanımdaysa aktif hale gelebilir.

bulunan seçenekler sayesinde tüm

Balena 8000 AP, yere montajlı versiyonu
(bütünleşmiş rezervuar ve ekonomik çift
boşaltım sistemi ile)

ihtiyaçlarınızı karşılayan bir Balena 8000

uzaktan kumanda 4 kişiye özel hafıza

Enerji tasarruflu

imkanı sunar ve tam olarak klozet taşının

Balena 8000, suyu sadece sistem

içine monte edilmiştir.

kullanılırsa ısıtır. Gereksiz yere enerji

Tüm Balena tuvaletler banyonuzda

tüketimi söz konusu olamaz.

mevcut bulunan klasik modellerle kolayca

Bayan tahareti

Balena 8000 AP, duvar önü versiyonu
(bütünleşmiş rezervuar ve ekonomik çift boşaltım sistemi ile)

konfor özelliği sunan AP (duvar önü)
Çocuk kilidi

Belirgin ve el altında hazır bulunan

Bayanlar için
duş sistemi

Balena 8000 UP
(gömme rezervuar ile kurulum için)

elde ettiğinizden emin olursunuz.

yer değiştirebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Bayan tahareti kişisel hijyen için nazik
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temizleme spreyi ile birlikte dizayn

Yeni ürün lansmanı: Balena 8000 AP

edilmiştir. Ayrıca açılan ön ağızlık

(duvar önü) Nisan 1 2006 tarihinden

optimum hijyeni garanti eder.

itibaren elde edilebilir.
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Toplam temizlik-Balena adapte edilebilir klozet kapağı

Basitten karmaşığa
Eğer şimdilik tam bir sisteme yatırım
yapmak istemiyorsanız fakat; sadece

Hızlı kurulum

Basit ama etkili-Balena 4000

Kendi konfor özelliklerinizi seçin:

Balena adapte edilebilir klozet kapakları

Balena 4000 zerafeti, yer tasarrufu

Balena 5000 sıcak hava kurutmalı vaya Balena 6000 hava tahliye fonksiyonlu

hemen hemen tüm tuvaletlere uyumludur

sağlayan dizaynı ve mükemmel

Balena 5000 ve 6000 adapte edilebilir duşlu klozet kapakları fonksiyonel dizaynları, basit ve

ve montajı gayet kolaydır. Eski klozet

özellikleri ile ön plana çıkar. Otomatik

görünebilir kontrol panelleri ve opsiyonel konfor özellikleri ile donatılmışlardır edilmiştirler.

kapağınız çok kısa bir sürede yeni bir

taharet musluğu; belirgin bir şekilde

Tek bir buton kullanılarak benzersiz bir temizlik ve hijyen duygusu sunmanın yanı sıra, kişiye

Balena adapte edilebilir klozet kapağıyla

dizayn edilmiş kontrol panel üzerindeki

özgü ayarlanabilir duş spreyi ve modeline bağlı olarak hafif sıcak hava ile kurutma veya

değiştirilebilir. İlave bir faydası ise evinizi

düğmeye basılarak aktif hale getirilir ve

otomatik hava tahliye fonksiyonlarına da sahiptirler.

taşıdığınız zaman bu sisteminizi çıkarıp

suyun şiddetini ve sıcaklığını ayarlamak

yeni evinizde kurabilirsiniz.

mümkündür.

Mevcut tuvaletinizi konforlu bir Balena 8000’ e çevirmek çok kolay bir işlemdir.
Ve bir kere denediğinizde sizin için vazgeçilmez olacaktır.

Balena 8000lerinde bulabileceğiniz
mükemmel tazelik duygusunu tatmak
istiyorsanız size pratik, adapte edilebilir,
sıcak hava kurutmalı veya otomatik hava
temizleme fonksiyonlu basitten karmaşığa
geniş aralığı bulunan klozet kapaklarını
sunuyoruz.
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Balena 8000 UP

Balena 8000 AP

Balena 6000

Balena 5000

Balena 4000

Balena Piccolo

Sayfa 12–13

Sayfa 12–13

Sayfa 12–13

Bu kompakt tuvalet

duvar önüne ve yere

Sizin kadar özel

montajlı

Sayfa 8–10

Sayfa 11

sadece 13 x 6.5 x 4 cm
ölçülerinde olup

Balena 8000 belirtilen renklerde
sipariş edilebilir.

Geberit Balena 8000’in sizlere sunduğu

Ürün aralığımız her ihtiyaca, zevke ve

çeşitli lüks sistemlerden, temel ilave

bütçeye uygundur ve bu da hiç kimsenin

klozet kapaklarına ve hatta dışarıda

Balena 8000’ ten mahrum kalmayacağının

olduğunuz zaman kullanabileceğiniz

bir ifadesidir. Hangi modeli seçerseniz

seyahat modeline kadar geniş bir ürün

seçin sizi temin ederiz ki bir daha sizin

grubuna sahiptir. Her model lüks

için vazgeçilmez olacaktır.

konforun ve kullanışlı işlevselliğin bir
örneğidir. Diğer bir deyişle toplam kalite,
yenilik ve dizayn kavramları standart

her çantanıza sığar

Tuvalet sistemi

Monte edilebilir klozet kapakları

Seyahat modeli

Beyaz

Sıcak ve soğuk su
püskürtme

Bahama bej

Ilık hava ile kurulama

Manhattan gri

Hava temizleme

Pergamon

Ayarlanabilir su şiddeti

olarak karşımıza çıkıyor.

Ayarlanabilir su sıcaklığı
1

2

1

2

2

Her kullanım öncesi ve
sonrasında taharet
Bayanlara özel taharet
Uzaktan kumanda ünitesi

1
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Kullanım sonrası dezenfeksiyon

2

Temiz su özelliği

(Balena 8000, 4000)
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Lütfen satış konusunda yetkili tesisatçınıza
Geberit Balena tuvalet için danışınız

Tesisatçınız yardım

Güvenliğiniz bizim için önemlidir.

etmekten mutluluk duyacaktır

CE belgeli ürünlerimiz Avrupa

Tesisatçınız model seçimi ve montaj

standartlarına ve talimatlarına uygundur

konularında aklınıza gelebilecek tüm

ve SEV (Electrosuisse), SVGW, VDE/EMV

soruları yanıtlamak konusunda ideal

ve LGA tarafından onaylanmıştır.

olan kişidir.
Kalitemiz garantilidir.
Ürünümüz 2 yıl garantili olarak verilir.

Daha fazla bilgi için lütfen

Balena tuvaletinizin kurulumu ve

bölgenizde bulunan Geberit

servisi konularında herhangi bir sorunuz

ofisini arayınız. Bölgesel ofisinizi

olursa lütfen bölgenizde bulunan Geberit

aşağıdaki adresten öğrenebilirsiniz

ofisini arayınız.

www.geberit.com.tr
Veya irtibat adresimiz:
Geberit Tesisat Sistemleri Tic
Ltd. Şti.
ISTANBUL/TURKEY
Fahrettin Kerim Gökay Caddesi
No:275/1 Çiftçi Apt.81080
Kadıköy- İstanbul
(0216) 302 51 12(Pbx)
(0216) 302 52 61
www.geberit.com.tr

No. ?

998.376.00.0 www.kunde-co.com

Servis hizmeti

