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Váš odborný partner.
Využite know-how firmy Geberit  
pri projektovaní verejných  
sanitárnych zariadení.
Verejné sanitárne zariadenie musí spĺňať veľké množstvo náročných požiadaviek na 
hygienu, jednoduchú údržbu, bezpečné každodenné používanie a ochranu pred 
vandalizmom. Zvažovanie ekonomických aspektov hrá kľúčovú rolu tak pri inštalácii, 
ako aj pri každodennej prevádzke.  
Geberit vám umožní navrhovať a realizovať riešenia, ktoré budú esteticky a funkčne 
prispôsobené požiadavkám kladeným na verejné sanitárne zariadenia.

Jednoduché čistenie
Nástenné batérie a závesné 
toalety uvoľňujú priestor, a tým 
uľahčujú a urýchľujú čistenie.

Hygienické
Vďaka optimalizovanej vnútornej  
geometrii dokáže pisoárový systém 
Geberit dôkladne opláchnuť celú  
pisoárovú misu a zabrániť tak vzniku 
nepríjemného zápachu.

Jednoduchý servis 
Pohodlný prístup k technickým  
komponentom a ich modularita  
uľahčuje servis a údržbu, a tým  
šetrí čas.

Odolné
Citlivá technika je ukrytá v stene  
a nástenné batérie Geberit sú pevne 
ukotvené v montážnom prvku Geberit,  
čím sa minimalizuje riziko vandalizmu.

Spoľahlivé
Inštalačné systémy Geberit umožňujú 
predvídateľné plánovanie a čisté vykonanie 
inštalácie.

Hospodárne
Dlhá životnosť výrobkov Geberit v kombinácii 
s ich spoľahlivou funkčnosťou je zárukou 
hospodárnej prevádzky sanitárnych inštalácií.

Osvedčené
50 rokov skúseností na trhu a viac ako  
60 miliónov úspešných inštalácií hovoria 
samy za seba.



Funkčné a estetické

Spláchnutie WC sa obvykle aktivuje automaticky a bezdotykovo 
potom, čo sa používateľ vzdiali od toalety alebo pohne rukou 
smerom k viditeľnému infračervenému čidlu. Môže byť tiež spustené 
manuálne pomocou tlačidla.

Rovnako ako bezdotykové alebo mechanicky ovládané tlačidlá 
splachovania Geberit, ktoré sú umiestnené na viditeľnom mieste 
nad pisoárovou misou, možno pisoárový systém Geberit aktivovať 
aj pomocou integrovaného ovládania splachovania. Toto ovládanie 
je skryté, ale ľahko prístupné v spodnej časti pisoára.

V minulosti boli nástenné batérie kvôli nevhodnému 
umiestneniu riadiacej elektroniky príliš veľké a neestetické. 
Nový systém umývadlových batérií Geberit predstavuje 
elegantné riešenie tohto problému.

Vodovodné batérie Geberit sú spoľahlivo funkčné, a to najmä vo 
vysoko frekventovaných sanitárnych zariadeniach. Citlivé technické 
prvky sú umiestnené oddelene od batérie, ktorá je pevne ukotvená 
v montážnom prvku Geberit. Vďaka tomu nehrozí prakticky žiadne 
riziko poškodenia vlhkosťou alebo vandalmi.

1 Stojančeková umývadlová batéria 
Geberit Brenta

2 Nástenná umývadlová batéria 
Geberit Brenta

3 Stojančeková umývadlová batéria 
Geberit Piave

4 Nástenná umývadlová batéria 
Geberit Piave
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Nástenné batérie predstavujú sofistikované bezdotykové riešenie pre verejné  
a poloverejné sanitárne priestory. Sú nielen esteticky atraktívne, ale poskytujú 
aj viac miesta pre umytie rúk, čím sú v porovnaní so stojančekovými batériami 
hygienickejšie.

Všetky funkčné prvky sú dobre 
prístupné, čo výrazne uľahčuje 
vykonávanie údržby. Napríklad 
zápachovú uzávierku pisoárového 
systému Geberit je možné jedno-
ducho vybrať zhora bez toho, aby 
bolo nutné demontovať pisoárovú 
misu. Praktická dokovacia stanica 
poskytuje pohodlný prístup  
k riadiacej jednotke, ktorá sa dá 
vďaka tomu veľmi ľahko vybrať.

Návšteva hygienicky čistých a dobre 
spláchnutých verejných toaliet je 
vždy príjemná. Bezdotykové automa-
tické ovládanie splachovania Geberit 
zaručí, že WC bude spoľahlivo 
spláchnuté po každom použití.

Montážny prvok pre pisoáre 
Geberit s pisoárovou misou 
Geberit Preda s integrovaným 
ovládaním splachovania

Montážny prvok Geberit pre 
umývadlo a nástenná umývadlová 
batéria Geberit Brenta

Montážny prvok Geberit pre 
WC s bezdotykovým ovládacím 
tlačidlom splachovania Sigma10 
a WC misou

Sigma10 IR (elektronické / 
manuálne)

Sigma30 (manuálne)

Sigma10 IR (elektronické)

Sigma80 (elektronické)

Typ 01  
(elektronický)

Typ 30  
(elektronický)

Typ 10 
(pneumatický)

Typ 50  
(elektronický)

Štíhle vďaka technológii pod omietkou Funkčná spoľahlivosť. Ovládacie tlačidlá splachovania WC Geberit Ovládanie splachovania pisoárov Geberit

www.geberit.sk/baterie


