
Flexibilné 
riešenie

Pisoárový systém Geberit
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Všetky výhody 
z jediného zdroja.

Najväčšou prednosťou pisoárového systému Geberit 
je jeho flexibilita – predstavuje ideálne riešenie pre 
každú požiadavku alebo stavebný projekt. 

Ucelenosť nášho sortimentu výrazne zjednodušuje 
projektovanie, montáž a údržbu pisoárov. 

Pre viac informácií o prednostiach a funkciách 
pisoárového systému Geberit navštívte prosím

→  www.geberit.sk/pisoare

hygienické

úspora vody

ekologické

cenovo výhodné

flexibilné spoľahlivé

estetické jednoduchá 
montáž

ľahká údržba
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Pisoár Geberit Selva

Flexibilné komponenty.
Zladený dizajn. 

Kombinujte, ako sa vám zapáči: pisoárovú 
keramiku Geberit, ovládanie splachovania, 
deliace steny a montážne prvky.  
Atraktívny a nadčasový dizajn skvelo  
zapadne do akéhokoľvek interiéru.

Integrované ovládanie 
splachovania

Ovládanie splachovania 
pod omietku

Prevádzka bez použitia 
vody

Tlačidlá splachovania GeberitDeliace pisoárové steny Geberit

Navrhnuté tak, aby vhodne dopĺňali 
pisoárovú keramiku Geberit – k dispozícii 
sú steny z bieleho plastu alebo zo skla  
v rôznych farebných vyhotoveniach. 

Bohatý výber dizajnov a funkcií:  
bezdotykové a manuálne. 

Pisoárová keramika Geberit
Kompaktný pisoár Preda a robustný pisoár 
Selva vyhotovené v jednotnom dizajne. 

Pisoár Geberit Preda

Typ 01

Typ 30

Typ 10

Typ 50



Koncepcia úspory vody. Splachovanie je 
navrhnuté tak, aby prúd vody presne kopíroval 
dômyselnú vnútornú geometriu keramickej 
misy. Vďaka tomu stačí k optimálnemu splách-
nutiu pisoára iba 0,3 litra vody. Dokonca možno 
dosiahnuť ešte nižšiu spotrebu vody pomocou 
individuálne nastaviteľných splachovacích 
programov, akým je napríklad inteligentné 
splachovanie v pravidelných intervaloch.

Minimálny objem  
splachovacej vody.

Každá časť pisoárového systému Geberit bola 
navrhnutá veľmi starostlivo, aby prispievala  
k nízkej spotrebe vody. Bez toho, aby bolo  
potrebné zľaviť z vysokých nárokov na hygienu. 

Udržateľne ekologické.  Nízka spotreba 
prírodných zdrojov je významným príspevkom 
pre podporu vysokých štandardov a požiadaviek 
kladených na udržateľnú výstavbu a zároveň 
optimalizuje dopad stavby na životné prostredie. 

Žiadna skrytá špina. Keramické misy bez 
okrajov uľahčujú čistenie, zlepšujú hygienu  
a predchádzajú vzniku nepríjemného zápachu. 

Odsávacia alebo hybridná zápachová uzávierka. 
Zatiaľ čo odsávacia zápachová uzávierka je 
určená pre štandardné objemy splachovacej 
vody, hybridná uzávierka umožňuje plnohod-
notnú prevádzku aj s malými objemami vody 
alebo prevádzku systémov bez použitia vody. 
Vďaka univerzálnemu rozhraniu možno 
prevádzkový režim kedykoľvek zmeniť.

Geberit
Urinal control (electronic)
US10021-20101006

www.well-online.eu

76



Integrovaná riadiaca jednotka splachovania 
pisoárov dobre vyzerá a aj jej údržba je veľmi 
jednoduchá. 

Okrem toho ponúka veľkú mieru flexibility, 
ktorou vychádza v ústrety rôznym požiadavkám 
na nastavenie splachovania alebo na spôsob 
napájania elektrinou.

Inteligentný dizajn.

Ľahká údržba. Kompaktná riadiaca jednotka 
obsahuje okrem ovládacích prvkov tiež 
napájací zdroj a elektromagnetický ventil. 
Vykonávanie údržby je preto rýchle a jednoduché. 

100% ekologické. V prípade napájania  
z vlastného generátora vzniká elektrina 
využitím energie prúdu splachovacej vody. 

Minimalistický dizajn.Riadiaca jednotka je 
umiestnená diskrétne pod pisoárovou misou. 

Tri možnosti. V závislosti od požiadaviek 
zákazníka alebo od prevádzkových podmienok 
môže byť riadiaca jednotka napájaná z batérie,  
zo siete alebo dokonca pomocou nezávislého 
integrovaného generátora. Spôsoby napájania 
možno kedykoľvek meniť.   
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Šikovná údržba a servis.

Priamy prístup k odpadovému systému: 
k zápachovej uzávierke sa ľahko 
dostanete zvrchu. To veľmi zjednoduší 
čistenie a údržbu. 

Rýchly prístup: splachovacia hlavica 
je prístupná spredu pre ľahké čistenie 
alebo výmenu. To šetrí čas aj peniaze.   

Praktická dokovacia stanica umožňuje priamy prístup k riadiacej jednotke. 
Riadiacu jednotku možno vybrať jedným pohybom ruky. Vďaka automatickej 
deaktivácii spláchnutia nie je nutné uzatvárať prívod vody. Ostatné pisoáre  
tak môžu behom servisných prác zostať naďalej v prevádzke. 

Pre servisné práce je nespornou 
výhodou bezproblémový prístup  
ku všetkým prevádzkovým častiam 
pisoára bez toho, aby bolo treba 
demontovať keramickú misu. 
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Geberit Slovensko s.r.o. 
Karadžičova 10 
821 08 Bratislava 
Slovensko

T: +421 2 4920 3071 
F: +421 2 4920 3072 
sekretariat.sk@geberit.com 

→  www.geberit.sk
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