
Integrované  
odsávanie  
zápachu.
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Montážne prvky Geberit  
s novou funkciou.

Ľudia riešia zápach na WC  
rôznymi spôsobmi. Bohužiaľ, 
žiadne z týchto riešení nie je dosť 
presvedčivé. Teraz však môžete 
vašim zákazníkom ponúknuť 
montážny prvok Geberit pre WC 
s integrovaným odsávaním  
zápachu. Geberit DuoFresh sa  
inštaluje rovnako jednoducho 
ako už dobre známy prvok  
Geberit Duofix a ponúka  
inovatívnu funkciu odsávania  
zápachu priamo z WC misy.  
Odsatý vzduch sa čistí pomocou 
filtra s aktívnym uhlím a vypúšťa 
sa otvormi okolo splachova-
cieho tlačidla späť do miestnosti. 
Vďaka tejto technológii funguje 
Geberit DuoFresh nezávisle od 
vzduchotechniky alebo prívodu 
vonkajšieho vzduchu a predsta-
vuje jednoduchý spôsob, ako zní-
žiť energetickú spotrebu, najmä  
v zimných mesiacoch.
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Viac o inštalácii Geberit DuoFresh sa 
dozviete na

→ www.geberit.sk

Svieži vzduch 
v troch krokoch.

Ponúknite vašim zákazníkom 
toto moderné riešenie odsávania 
zápachu – prinesie im veľa výhod.

Prvá fáza inštalácie
Vykonajte inštaláciu ako pri bežnej mon-
táži prvku Geberit Duofix pre WC. Napojte 
prvok na kanalizáciu a prívod vody a zais-
tite jeho pripojenie do elektrickej siete.

Obklady
Potom, ako sa stena oplášti a obloží obkla-
dom, je možné inštalovať ovládacie tlačidlo 
Geberit Sigma40 s jednotkou odsávania 
zápachu.

Dokončenie inštalácie
Nastavte splachovaciu nádržku ako oby-
čajne a potom vložte pribalenú jednotku 
odsávania zápachu a pripojte ju do siete. 
Pripevnite ovládacie tlačidlo splachovania 
Sigma40 a vložte filter. Geberit DuoFresh 
je pripravený na použitie.

3b Pripojte do siete

3d Vložte filter s aktívnym uhlím

3e Uzavrite tlačidlo – hotovo!

3a Odstráňte ochranný kryt

2 Položte obklady

1 Nainštalujte Duofix

3c Vložte jednotku odsávania  
zápachu

Geberit DuoFresh nasáva vzduch priamo 
z WC misy, čistí ho a vypúšťa späť do 
miestnosti. Ide o prídavnú funkciu in-
tegrovanú do osvedčeného montážneho 
prvku Geberit pre WC, ktorá nemá vplyv 
na jednoduchosť jeho inštalácie a pritom 
významne zvyšuje jeho úžitkovú hod-
notu.
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Výhody, 
ktoré za to stoja.

Väčšinu už dobre poznáte.

Na inštaláciu Geberit DuoFresh 
potrebujete špeciálny montážny 
prvok pre WC, ktorý sa líši od 
vám dobre známeho prvku  
Geberit Duofix iba dodatočnou 
odsávacou rúrkou.

Jednotka odsávania zápachu 
s filtrom je súčasťou ovláda-
cieho tlačidla Sigma40. Geberit 
DuoFresh je možné inštalovať 
tiež dodatočne, pokiaľ už máte 
špeciálny montážny prvok zabu-
dovaný.

Pripravené na montáž – ovládacie tlačidlo  
Sigma40 vrátane jednotky odsávania zápachu

→ 115.600.KQ.1 biely plast/brúsený hliník
→ 115.600.KR.1 čierny plast/brúsený hliník
→ 115.600.SL.1 biele sklo/brúsený hliník
→ 115.600.SQ.1 umbra sklo/brúsený hliník
→ 115.600.SJ.1 čierne sklo/brúsený hliník

Jednotka odsávania zápachu s filtráciou,  
súprava na vhadzovanie dezinfekčných tabliet  
a ovládacie tlačidlo splachovania.

Výhody pre vás

→ Mimoriadne jednoduchá inštalácia vďaka  
spoľahlivému systému Geberit

→ Dlhoročné skúsenosti s odsávaním zápachu  
v toaletách Geberit AquaClean

→ Nevyžaduje pripojenie na vzduchotechniku

Výhody pre vašich zákazníkov

→ Efektívne, tiché a opticky skryté riešenie

→ Energeticky úsporné – čistí vzduch bez akých-
koľvek tepelných strát, ku ktorým dochádza pri 
vetraní oknom alebo pri bežných ventilačných 
systémoch

→ Možnosť dodatočnej inštalácie vďaka modulár-
nej konštrukcii výrobku

→ Možnosť kombinovať s akoukoľvek WC kerami-
kou

→ Veľmi jednoduché ovládanie jedným tlačidlom

→ Pohodlný prístup k súprave na dezinfekčné tab-
lety a k uhlíkovému filtru

Montážny prvok Duofix pre WC vhodný na 
systém DuoFresh

→ 111.370.00.5
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