
Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM

Galioja nuo 2019 01 01 iki 2019 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR su PVM

146.201.11.1

AquaClean Mera Classic pakabinamas WC puodas su apiplovimo funkcija, baltas su balta apdaila
(keramika (speciali danga KeraTect) 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) 

5,230 €

146.201.21.1

AquaClean Mera Classic pakabinamas WC puodas su apiplovimo funkcija, baltas su blizgiai chromuota
apdaila (keramika (speciali danga KeraTect) 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) 

5,374 €

146.241.11.1

NAUJIENA prekyboje nuo 2019-04-01. AquaClean Mera Classic pastatomas WC puodas su
apiplovimo funkcija, baltas su balta apdaila, komplete su išoriniu Monolith moduliu (aukštos kokybės

balto stiklo apdaila). Keramika (speciali danga KeraTect) 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, norimas
sėdimosios pozicijos aukštis nustatomas montavimo metu. Galimybė vandens nuleidimą vykdyti pulteliu 

arba automatiškai vartototojui paliekant WC patalpą. 

6,848 €

Geberit AquaClean produktų kainynas

WC puodai su apiplovimo funkcija
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Geberit AquaClean produktų kainynas

146.211.11.1

AquaClean Mera Comfort pakabinamas WC puodas su apiplovimo funkcija, baltas su balta apdaila
(keramika (speciali danga KeraTect) 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) 

6,234 €

146.211.21.1

AquaClean Mera Comfort pakabinamas WC puodas su apiplovimo funkcija, baltas su blizgiai
chromuota apdaila (keramika (speciali danga KeraTect) 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) 

6,376 €

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). Prekyboje iki 2019-04-01.

3,272 €

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). Prekyboje iki 2019-04-01.

3,547 €
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Geberit AquaClean produktų kainynas

146.221.11.1

NAUJIENA prekyboje nuo 2019-04-01. AquaClean Sela pakabinamas WC puodas su baltu apdailos
dangteliu. Keramika (speciali danga KeraTect) be vidinio apvado, su atnaujinta TurboFlush 2.0 itin tylia
vandens nuleidimo technologija, itin plonas naujo dizaino WC dangtis su soft-close funkcija, naktinio
apšvietimo funkcija (programuojama, 7 spalvų pasirinkimo variantai), vartotojo atpažinimo funkcija,
standartinis apiplovimas (5 intensyvumo žingsniai), moterų intymiosios higienos funkcija, purkštuko

pozicijos reguliavimas, purkštuko dezinfekcija vandeniu prieš ir po naudojimosi, patentuotas
momentinis vandens šildytuvas, užtikrinantis tiesioginį ir ilgalaikį šilto vandens komfortą, vandens
temperatūros reguliavimas, nukalkinimo funkcija, 4 programuojami vartotojo profiliai, nuotolinio valdymo
pultelis, papildomai galimybė valdyti funkcijas mobiliąja Geberit Aquaclean aplikacija (ant keramikos
nėra mechaninio valdymo skydelio). 

3,335 €

146.221.21.1

NAUJIENA prekyboje nuo 2019-04-01. AquaClean Sela pakabinamas WC puodas su chromuotu
apdailos dangteliu. Keramika (speciali danga KeraTect) be vidinio apvado, su atnaujinta TurboFlush
2.0 itin tylia vandens nuleidimo technologija, itin plonas naujo dizaino WC dangtis su soft-close funkcija,
naktinio apšvietimo funkcija (programuojama, 7 spalvų pasirinkimo variantai), vartotojo atpažinimo

funkcija, standartinis apiplovimas (5 intensyvumo žingsniai), moterų intymiosios higienos funkcija,
purkštuko pozicijos reguliavimas, purkštuko dezinfekcija vandeniu prieš ir po naudojimosi, patentuotas
momentinis vandens šildytuvas, užtikrinantis tiesioginį ir ilgalaikį šilto vandens komfortą, vandens
temperatūros reguliavimas, nukalkinimo funkcija, 4 programuojami vartotojo profiliai, nuotolinio valdymo
pultelis, papildomai galimybė valdyti funkcijas mobiliąja Geberit Aquaclean aplikacija (ant keramikos
nėra mechaninio valdymo skydelio). 

3,385 €

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). Prekyboje iki 2019-04-01.

7,541 €

UAB Geberit www.geberit.lt 3



Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM

Galioja nuo 2019 01 01 iki 2019 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR su PVM

Geberit AquaClean produktų kainynas

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). Prekyboje iki 2019-04-01.

7,541 €

146.271.11.1

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), moterų 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).

2,582 €

146.271.SI.1

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), moterų 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).

2,638 €

146.271.SJ.1

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), moterų 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).

2,638 €

WC dangčiai su apiplovimo funkcija
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Geberit AquaClean produktų kainynas

146.271.FW.1

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), moterų 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).

2,666 €

146.071.11.1

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, atviri universalūs pajungimo mazgai. 

Baltas viršutinis dangtelis (apdaila).

1,336 €

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)

1,268 €

146.291.11.1

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), moterų 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).

3,086 €

WC puodų ir WC dangčių su apiplovimo funkcija komplektai
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Geberit AquaClean produktų kainynas

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), moterų 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).

3,142 €

146.291.SJ.1

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), moterų 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).

3,142 €

146.291.FW.1

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), moterų 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).

3,169 €

146.091.11.1

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, paslėpti tvirtinimai ir pajungimo mazgai. Baltas viršutinis dangtelis 

(apdaila).

1,847 €
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Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR su PVM

Geberit AquaClean produktų kainynas

249.801.00.1 AquaClean WC dangčių pajungimo komplektas, UP320 bakeliui 147 €

240.635.00.1 AquaClean WC dangčių pajungimo komplektas, UP200 H82/98 cm (Omega bakeliui) 151 €

240.839.00.1 Geberit vandens pajungimo komplektas UP200, skirtas AquaClean 8000/8000plus 57 €

242.413.00.1 UP720 bakelio vandens pajungimo komplektas AquaClean 8000/8000plus 42 €

147.020.00.1 AquaClean Sela WC pajungimo komplektas UP200 bakeliui, H82/H98 cm 90 €

242.545.00.1 Geberit AquaClean 8000 Plus WC puodo purkštuko dezinfekcijos skystis 25 €

242.546.00.1
Geberit AquaClean valiklis dangčiams ir WC puodams, 500 ml, draugiškas aplinkai, galima naudoti
tiesiai neskiestą, su purkštuku

15 €

Pajungimo komplektai

Įrenginių eksploatacijai
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Geberit AquaClean produktų kainynas

242.547.00.1 Geberit AquaClean valymo priemonių komplektas (valiklis + antistatinė valymo šluostė) 23 €

250.022.00.1 Anglies filtras AquaClean 8000plus WC puodui 53 €

240.116.00.1 Aktyvios anglies filtras AquaClean 5000 ir 5000plus dangčiams, 2 vnt. 60 €

Šiame kainoraštyje yra pateikiami pagrindiniai Geberit asortimento gaminiai. 

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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