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OVLÁDACIE TLAČIDLÁ GEBERIT
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SPRAVTE TO
PO SVOJOM
Nie je to hocijaká kúpeľ ňa. Je to vaša kúpeľ ňa. Obklady ste 
určite vyberali dlho a dali ste si záležať na tom, aby zodpovedali 
vášmu vkusu. A ani keď príde rad na umývadlovú batériu, nie ste 
ochotní zľaviť nič zo svojich požiadaviek. U nás potom nájdete 
ideálne tlačidlo splachovania, ktoré túto námahu zavŕši a ktoré 
vám bude dlhé roky spríjemňovať váš pobyt v kúpeľni. Pretože 
Geberit v sebe snúbi eleganciu s inovatívnou technológiou.

PREČO TO NEVYSKÚŠAŤ?
Táto brožúra obsahuje obrázky ovládacích tlačidiel v skutočnej veľkosti. Priložte si ich na stenu,  
zapojte svoju fantáziu a vyberte si tlačidlo, ktoré vám bude skutočne sedieť.
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HRANATÉ 06
Ovládacie tlačidlá Sigma30, Omega30, 
Sigma40, Sigma50, Sigma60, Omega60, 
Sigma70 a oddialené ovládanie splachovania 
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Vyberte si svoje tlačidlo
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ESTETICKÉ
A FUNKČNÉ
Nenápadné a predsa spoľahlivé. Geberit vám zaručí výnimočný 
komfort a trvácnosť vďaka technológii skrytej za stenou. Jediné, 
čo po ich inštalácii budete vidieť, je ovládanie tejto technológie: 
tlačidlo splachovania. Vyberajte ho s rozvahou, lebo so svojím 
rozhodnutím budete žiť ešte veľa rokov. Dajte si záležať na tom, 
aby ste pre seba a svoju kúpeľňu vybrali z našej širokej ponuky 
skutočne to najlepšie.

Jednoduchý obdĺžnikový tvar splachovacieho tlačidla nás ani 
po rokoch neprestáva inšpirovať. Doprajte si aj vy tvorivý rozlet  
a upravte si naše tlačidlo podľa vlastnej fantázie.
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GEBERIT SIGMA30
JEDINEČNÝ ŠTÝL

 → Štyri farebné varianty.

 → Úsporné splachovanie technológiou štart – stop.

 → Vyrobené zo zinkovej zliatiny.

 → Veľké ovládacie pole pre aktiváciu spláchnutia.

 → K dispozícii aj ako ovládanie splachovania  
 pisoárov.

 → Možno dokúpiť súpravu na vhadzovanie  
 WC blokov (viď str. 64).

 → Kompatibilné s nádržkami Sigma.

brúsený chróm / lesklý chróm / 
brúsený chróm
115.893.KX.1

biela / lesklý chróm / biela
115.893.KJ.1

lesklý chróm / brúsený chróm / 
lesklý chróm
115.893.KY.1

zlatá
115.893.45.1
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GEBERIT SIGMA30
ČISTÉ LÍNIE

 → Šesť farebných variantov.

 → Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.

 → Vyrobené z vysoko kvalitného plastu.

 → K dispozícii aj ako ovládanie splachovania pisoárov.

 → Možno dokúpiť súpravu na vhadzovanie WC blokov 
 (viď str. 64).

 → Kompatibilné s nádržkami Sigma.

lesklý chróm / matný chróm / 
lesklý chróm
115.883.KH.1

biela / lesklý chróm / biela
115.883.KJ.1

biela / zlatá / biela
115.883.KK.1

biela / matný chróm / matný 
chróm
115.883.KL.1

čierna / lesklý chróm / čierna
115.883.KM.1

matný chróm / lesklý chróm / 
matný chróm
115.883.KN.1
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GEBERIT OMEGA30
EŠTE MENŠIE!

 → Šesť farebných variantov.

 → Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.

 → Vyrobené z vysoko kvalitného plastu.

 → Mimoriadne malé rozmery.

 → Ovládanie splachovania spredu alebo zhora.

 → K dispozícii aj ako ovládanie splachovania  
 pisoárov.

 → Kompatibilné s nádržkami Omega.

lesklý chróm / matný chróm / 
lesklý chróm
115.080.KH.1

matný chróm / lesklý chróm /
matný chróm
115.080.KN.1

čierna / lesklý chróm / čierna
115.080.KM.1

biela / zlatá / biela
115.080.KK.1

biela / lesklý chróm / biela
115.080.KJ.1

biela / matný chróm / matný 
chróm
115.080.KL.1

25% Toto je skutočná veľ kosť tlačidla – o 25 % menšie ako tlačidlo Geberit Sigma30.
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GEBERIT SIGMA40
SVIEŽI VZDUCH ZARUČENÝ

 → Päť variantov.

 → Úsporné splachovanie na dve  
 množstvá vody.

 → Vrchná platňa z plastu alebo zo skla.

 → Integrovaná jednotka odsávania  
 zápachu Geberit DuoFresh*  
 (viď str. 66).

 → Filter s aktívnym uhlím.

 → Integrovaná súprava na vhadzovanie 
WC blokov (viď str. 64).

 → Niekoľko renomovaných cien za dizajn.

 → Kompatibilné s nádržkami Sigma.

biele sklo
115.600.SI.1

hnedé sklo
115.600.SQ.1

čierne sklo
115.600.SJ.1

plast alpská biela
115.600.KQ.1

plast čierna RAL 9005  
115.600.KR.1

* Vyžaduje použitie  
montážneho prvku pre  
WC s pripojením na  
odsávanie zápachu a prívod 
elektrického prúdu.
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GEBERIT SIGMA50
VYCIBRENÁ ELEGANCIA

 → Sedem farebných variantov.

 → Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.

 → Vrchná platňa zo skla, z plastu alebo z kovu.

 → Telo tlačidla z odolnej zinkovej zliatiny.

 → K dispozícii aj ako ovládanie splachovania pisoárov.

 → Dizajn bez okrajového rámika.

 → Možno dokúpiť súpravu na vhadzovanie WC blokov  
 (viď str. 64).

 → Dizajn tlačidla možno individuálne upraviť (viď str. 48).

 → Kompatibilné s nádržkami Sigma.

hnedé sklo
115.788.SQ.5

lesklý chróm
115.788.21.5

brúsený chróm 
115.788.GH.5

zelené satinované sklo
115.788.SE.5

čierna RAL 9005
115.788.DW.5

dymové zrkadlové sklo
115.788.SD.5

alpská biela
115.788.11.5
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GEBERIT SIGMA60
DOKONALE MINIMALISTICKÉ

 → Štyri farebné varianty.

 → Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.

 → Vrchná platňa zo skla alebo z kovu.

 → Zalícované s povrchom steny.

 → Možno dokúpiť krycí rámik.

 → Získalo ocenenie za dizajn.

 → Kompatibilné s nádržkami Sigma.

24% Toto je skutočná veľ kosť tlačidla – o 24 % menšie ako tlačidlo Geberit Sigma20.

hnedé sklo
115.640.SQ.1

čierne sklo
115.640.SJ.1

biele sklo
115.640.SI.1

brúsený chróm
115.640.GH.1
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32% Toto je skutočná veľ kosť tlačidla – o 32 % menšie ako tlačidlo Geberit Sigma60.GEBERIT OMEGA60
MALÉ A ZALÍCOVANÉ

 → Štyri farebné varianty.

 → Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.

 → Vrchná platňa zo skla alebo z kovu.

 → Extrémne malé rozmery.

 → Zalícované s povrchom steny.

 → Možno dokúpiť krycí rámik.

 → Ovládanie splachovania spredu alebo zhora.

 → Kompatibilné s nádržkami Omega.

hnedé sklo
115.081.SQ.1

čierne sklo
115.081.SJ.1

biele sklo
115.081.SI.1

brúsený chróm
115.081.GH.1
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GEBERIT SIGMA70
SOFISTIKOVANÁ ELEGANCIA

 → Štyri farebné varianty.

 → Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.

 → Platňa zo skla alebo z ušľachtilej ocele.

 → Ovláda sa ľahkým dotykom.

 → Pneumatické ovládanie podporené hydraulickým  
 servo zdvihákom.

 → Ľahké čistenie.

 → Pôsobí, akoby sa vznášalo pred stenou.

 → Možno vyrobiť na zákazku aj z iného materiálu  
 (viď str. 48).

 → Kompatibilné s nádržkami Sigma.

brúsená ušľachtilá oceľ 
115.620.FW.1

čierne sklo
115.620.SJ.1

hnedé sklo
115.620.SQ.1

biele sklo
115.620.SI.1
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85% Toto je skutočná veľ kosť tlačidla – o 85 % menšie ako tlačidlo Geberit Sigma70.ODDIALENÉ OVLÁDANIE  
SPLACHOVANIA GEBERIT TYP 70
MINIATÚRNA ELEGANCIA 

 → Štyri farebné varianty.

 → Platňa zo skla alebo z ušľachtilej ocele.

 → Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.

 → Možno umiestniť kamkoľvek do vzdialenosti 1,7 metra  
 od splachovacej nádržky.

 → Určené do nábytku alebo do konštrukcie postavenej  
 mokrým alebo suchým procesom.

 → Pneumatické oddialené splachovanie sa ovláda ľahkým  
 dotykom vďaka inovatívnemu hydraulickému servo zdviháku.

 → Ľahké čistenie.

 → Informácie o krycích doskách na servisný otvor nájdete  
 na strane 62.

brúsená ušľachtilá oceľ
115.630.FW.1
115.084.FW.1

čierne sklo
115.630.SJ.1
115.084.SJ.1

hnedé sklo
115.630.SQ.1
115.084.SQ.1

biele sklo
115.630.SI.1
115.084.SI.1
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DOKONALÝ TVAR:
KRUH
Oblé krivky uvoľ ňujú myseľ. Kruh nejde zdokonaliť, ale možno  
ho nanovo a nevšedne uchopiť. Splachovacie tlačidlá Geberit  
používajú klasický kruhový tvar v súlade so súčasnými trendmi.  
Bez kontrastných krúžkov alebo s nimi. S jemne opracovanými  
hranami. Umiestnené harmonicky vedľa seba alebo s prekrytím.  
Výsledok je ale vždy príjemne vyvážený.
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GEBERIT SIGMA01
NESTARNÚCA KLASIKA

 → Šesť farebných variantov.

 → Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.

 → K dispozícii tiež ako ovládanie splachovania pisoárov.

 → Vyrobené z vysoko kvalitného plastu.

 → Možno dokúpiť súpravu na vhadzovanie WC blokov  
 (viď str. 64).

 → Kompatibilné s nádržkami Sigma.

mosadzná (farba) 
115.770.DT.5

lesklý chróm
115.770.21.5

lesklý chróm / matný chróm
115.770.KA.5

čierna RAL 9005
115.770.DW.5

matný chróm
115.770.46.5

alpská biela
115.770.11.5
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GEBERIT SIGMA10
V JEDNODUCHOSTI  
JE KRÁSA

 → Sedem farebných variantov.

 → Úsporné splachovanie štart – stop.

 → Manuálne alebo elektronické ovládanie splachovania  
	 (viď	str.	46).

 → K	dispozícii	tiež	ako	ovládanie	splachovania	pisoárov.

 → Vyrobené z vysoko kvalitného plastu.

 → V	ponuke	tiež	variant	z	ušľachtilej	ocele.

 → Možno	dokúpiť	súpravu	na	vhadzovanie	WC	blokov 
	 (viď	str.	64).

 → Kompatibilné	s	nádržkami	Sigma.

lesklý / matný / lesklý 
chróm 
115.758.KH.5

ušľachtilá oceľ brúsená / 
leštená / brúsená
115.758.SN.5

čierna / lesklý chróm / čierna
115.758.KM.5

matný / lesklý / matný 
chróm
115.758.KN.5

biela / zlatá / biela
115.758.KK.5

biela / matný chróm / matný 
chróm
115.758.KL.5

biela / lesklý chróm / biela
115.758.KJ.5
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GEBERIT SIGMA20
JEDNODUCHÉ A ÚČELNÉ

 → Sedem farebných variantov.

 → Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.

 → K dispozícii tiež ako ovládanie splachovania pisoárov.

 → Vyrobené z vysoko kvalitného plastu.

 → V ponuke tiež variant z ušľachtilej ocele.

 → Možno dokúpiť súpravu na vhadzovanie WC  
 blokov(viď str. 64).

 → Kompatibilné s nádržkami Sigma.

matný / lesklý / matný 
chróm
115.882.KN.1

ušľachtilá oceľ brúsená / 
leštená / brúsená
115.882.SN.1

biela / zlatá / biela
115.882.KK.1

čierna / lesklý chróm / 
čierna
115.882.KM.1

biela / lesklý chróm / biela
115.882.KJ.1

biela / matný chróm / matný 
chróm
115.882.KL.1

lesklý / matný / lesklý chróm
115.882.KH.1
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25% Toto je skutočná veľ kosť tlačidla – o 25 % menšie ako tlačidlo Geberit Sigma20.GEBERIT OMEGA20
GEOMETRICKÝ ČISTÝ VZHĽAD

 → Šesť farebných variantov.

 → Prekvapivo malé rozmery.

 → Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.

 → Okrúhle tlačidlá zasadené v kontrastných krúžkoch.

 → Ovládanie splachovania spredu alebo zhora.

 → K dispozícii tiež ako ovládanie splachovania pisoárov.

 → Kompatibilné s nádržkami Omega.

biela / matný chróm / matný 
chróm
115.085.KL.1

matný / lesklý / matný 
chróm
115.085.KN.1

biela / zlatá / biela
115.085.KK.1

lesklý / matný / lesklý chróm
115.085.KH.1

biela / lesklý chróm / biela
115.085.KJ.1

čierna / lesklý chróm / 
čierna
115.085.KM.1
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GEBERIT SIGMA21
JEDNODUCHO KLASIKA

 → Štyri farebné varianty.

 → Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.

 → Vrchná platňa zo skla alebo z bridlice.

 → Telo tlačidla z odolnej zinkovej zliatiny.

 → Dizajn bez okrajového rámika.

 → Možno dokúpiť súpravu na vhadzovanie  
 WC blokov (viď str. 64).

 → Dizajn tlačidla možno individuálne upraviť  
 (viď str. 48).

pieskové sklo
115.884.TG.1

čierna bridlica
115.884.JM.1

čierne sklo
115.884.SJ.1

biele sklo
115.884.SI.1
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83% Toto je skutočná veľ kosť tlačidla – o 83 % menšie ako tlačidlo Geberit Sigma01.ODDIALENÉ OVLÁDANIE  
SPLACHOVANIA GEBERIT TYP 01
MALÉ TLAČIDLO, VEĽKÁ VOĽNOSŤ

 → Tri farebné varianty.

 → Splachovanie na jedno množstvo vody alebo 
úsporné na dve množstvá vody.

 → Možno umiestniť kamkoľvek do vzdialenosti  
1,7 metra od splachovacej nádržky.

 → Určené do nábytku alebo konštrukcie  
 vyhotovenej mokrým alebo suchým procesom.

 → Pneumatické oddialené ovládanie splachovania.

 → Informácie o krycích doskách na servisný  
 otvor nájdete na strane 62.

 → Kompatibilné s nádržkami Sigma a Omega.

lesklý chróm
116.042.21.1

matný chróm
116.042.46.1

biela
116.042.11.1

Veľký prstenec pre montáž pod
omietku do murovaných konštrukcií

a ľahkých priečok
Malý prstenec pre zabudovanie  

do nábytku
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ODDIALENÉ OVLÁDANIE  
SPLACHOVANIA GEBERIT TYP 10
VŠESTRANNÝ HRÁČ

 → Päť farebných variantov.

 → Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.

 → Vysoko kvalitný dekoratívny prstenec.

 → Možno umiestniť kamkoľvek do vzdialenosti  
 1,7 metra od splachovacej nádržky.

 → Určené do nábytku alebo konštrukcie  
 vyhotovenej mokrým alebo suchým procesom.

 → Pneumatické oddialené ovládanie splachovania.

 → Informácie o krycích doskách na servisný  
 otvor nájdete na strane 62.

 → Kompatibilné s nádržkami Sigma a Omega.

lesklý chróm
116.055.KH.1

matný chróm
116.055.KN.1

čierna / lesklý chróm
116.055.KM.1

biela / zlatá
116.055.KK.1

biela / lesklý chróm
116.055.KJ.1

Veľký prstenec pre montáž pod  
omietku do murovaných konštrukcií  

a ľahkých priečok
Malý prstenec pre zabudovanie  

do nábytku

83% Toto je skutočná veľ kosť tlačidla – o 83 % menšie ako tlačidlo Geberit Sigma10.
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NEDOTÝKAJTE SA
SPLÁCHNITE
Elektronická hygiena. Podľa nedávnych prieskumov je 
stále menej ľudí spokojných s manuálnym splachovaním 
toaliet a pribúda tých, ktorí vyhľadávajú sanitárne technoló-
gie s bezdotykovým ovládaním. Geberit vychádza tejto  
požiadavke v ústrety a ponúka elektronické ovládanie 
splachovania WC pomocou infračervených senzorov.  
Toaleta musí byť pripojená k elektrickej sieti, ale to sa už 
dnes stáva bežným štandardom.
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GEBERIT SIGMA80
ŽIARIVÝ SKVOST

 → Dva farebné varianty.

 → Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.

 → Bezdotyková aktivácia spláchnutia (viď str. 68).

 → Vrchná platňa z vysoko kvalitného skla.

 → LED podsvietenie v piatich farbách.

 → Zapínanie pomocou pohybového senzora.

 → Mnohonásobne ocenený dizajn.

 → Kompatibilné s nádržkami Sigma.

zrkadlové sklo
116.090.SM.1

čierne sklo
116.090.SG.1

↑
MEŇTE FARBY PODĽA NÁLADY
Keď sa priblížite k WC, rozsvieti sa na tlačidle krátky
a dlhý prúžok pre malé a veľké spláchnutie. Môžete si
vybrať z piatich farebných možností.
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GEBERIT SIGMA10  
BEZDOTYKOVÉ
ČISTÝ DIZAJN

 → Sedem farebných variantov.

 → Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.

 → Bezdotyková aktivácia spláchnutia (viď str. 68).

 → Napájanie z batérie alebo zo siete.

 → Zapínanie pomocou pohybového senzora.

 → Možno vybaviť aj manuálnym ovládaním spláchnutia.

 → K dispozícii tiež ako ovládanie splachovania pisoárov.

 → V ponuke variant z ušľachtilej ocele na priskrutkovanie.

 → Kompatibilné s nádržkami Sigma.

ušľachtilá oceľ brúsená / leštená
115.907.SN.1

biela / zlatá
115.907.KK.1

lesklý chróm / matný chróm
115.907.KH.1

biela / matný chróm
115.907.KL.1

matný chróm / lesklý chróm
115.907.KN.1

biela / lesklý chróm
115.907.KJ.1

čierna / lesklý chróm
115.907.KM.1
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NAVRHNUTÉ
NA MIERU
Vaša kúpeľ ňa, váš dizajn. Zvoľte si materiály a dizajn úplne 
podľa svojho vkusu a navrhnite si kúpeľňu, ktorá sa nebude  
podobať žiadnej inej. Tlačidlá Geberit Sigma50 a Sigma70 
možno vybaviť vlastnou vrchnou platňou, ktorá bude dokonale 
zladená s interiérom kúpeľne alebo mu bude naopak dominovať 
neobvyklým motívom alebo materiálom. Jediným limitom je iba 
vaša predstavivosť.

→INDIVIDUÁLNE
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↑
TLAČIDLO SPLACHOVANIA GEBERIT SIGMA50
Vaša kúpeľňa môže byť jedinečná. Tlačidlo splacho-
vania Sigma50 možno totiž dotvoriť vlastnou výplňou 
vyrobenou z neobvyklého materiálu alebo nesúcou 
váš obľúbený obrázok.

GEBERIT SIGMA50  
UPRAVENÉ NA MIERU
DOKONALÝ SULAD
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↑
TLAČIDLO SPLACHOVANIA GEBERIT SIGMA70
Pohrajte sa s materiálom a dizajnom. Vrchná platňa 
Geberit Sigma70 nie je rušená žiadnymi pohyblivými 
tlačidlami a poskytuje tak voľný priestor pre vašu 
vlastnú kreativitu.

GEBERIT SIGMA70  
UPRAVENÉ NA MIERU
MAJSTROVSKÝ KÚSOK
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↑
TLAČIDLO SPLACHOVANIA GEBERIT SIGMA21
Urobte to po svojom. Tlačidlo bez okrajového rámika 
poskytuje takmer nekonečné možnosti dizajnového 
stvárnenia.

GEBERIT SIGMA21  
UPRAVENÉ NA MIERU
LEN VÁŠ ŠTÝL
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GEBERIT
DIZAJNOVÁ  
RODINA
Jednotný dizajn. Tlačidlá Geberit na splachovanie  
WC a pisoárov tvoria ucelený rad a vaša kúpeľňa s nimi  
získa jednotný vizuálny štýl. Tlačidlá na splachovanie  
pisoárov môžu byť ovládané ručne (pneumaticky) alebo  
bezdotykovo (elektronicky pomocou infračervenej  
detekcie).
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VÁŠ ŠTÝL
VÝBER JE 
NA VÁS

TLAČIDLO  
SPLACHOVANIA  
OMEGA

TLAČIDLO  
SPLACHOVANIA  
SIGMA

TYP 30 TYP 40 TYP 50 TYP 60 TYP 70 TYP 01 TYP 10 TYP 21TYP 20 TYP 10 TYP 80

ODDIALENÉ  
OVLÁDANIE  
SPLACHOVANIA

OVLÁDANIE  
SPLACHOVANIA  
PISOÁROV

*  Nami odporúčaný model, ktorý sa svojím 
vzhľadom hodí k danému radu výrobkov.

Individuálne IndividuálneIndividuálne
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VÝBER JE
DÔLEŽITÝ
Inteligentné funkcie Geberit. Špičková sanitárna 
technológia Geberit urobí z vašej kúpeľne miesto, kde 
budete radi začínať aj končiť svoj deň. Vašu toaletu 
budete môcť spláchnuť bez toho, aby ste sa jej dotkli. 
Tlmené podsvietenie dodá chvíľam stráveným v kúpeľ-
ni tu správnu atmosféru a nepríjemný zápach z toalety 
bude účinne odstránený skôr, ako si ho ktokoľvek  
všimne. A pretože výrobky Geberit sa môžu pochváliť 
nielen dobrým dizajnom, ale tiež dlhou životnosťou  
a spoľahlivosťou, budete sa zo svojho výberu tešiť ešte 
veľa rokov.
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→
TISÍCKRÁT STLAČENÉ.

Oddialené pneumatické ovládania Geberit typ 
01 a 10 prešli intenzívnymi záťažovými testami. 
Ich technológia funguje na princípe stlačeného 

vzduchu (nie sú poháňané elektrinou).

←
STAČÍ SA ZĽAHKA DOTKNÚŤ.
Vďaka hydraulickému servo zdviháku sa 
stačí tlačidla typu 70 iba zľahka dotknúť  
a vyvoláte tým spláchnutie. A nespotrebu-
jete pritom žiadnu elektrickú energiu.

→
NENÁPADNÝ VZHĽAD.

Krycie dosky Geberit sú k dispozícii  
v mnohých farbách a materiáloch a otvárajú 

nové dizajnové príležitosti. Pre opticky  
diskrétne umiestnenie je vhodný model  

určený pre výplň vlastným obkladom.

Optimálne riešenie. Oddialené ovládanie splachovania 
je vhodné pre každú stavebnú situáciu. Využijete ho na-
príklad vtedy, keď budete z nejakého dôvodu potrebovať 
ovládať splachovanie WC z iného miesta než je bežné, 
keď bude dizajn kúpeľne vyžadovať malé a nenápadné 
splachovacie tlačidlo alebo keď použijete podomietkovú 
nádržku Geberit Omega s nízkou stavebnou výškou  
a poklop toalety by sa o štandardne umiestnené tlačidlo 
opieral. Pre takéto prípady ponúka Geberit rôzne  
modely oddialeného splachovania s pneumatickým  
prenosom sily, ktoré možno umiestniť až do vzdialenosti 
1,7 metra od splachovacej nádržky.

ODDIALENÉ OVLÁDANIE SPLACHOVANIA

DOPRAJTE SI
POHODLIE

→ODDIALENÉ OVLÁDANIE SPLACHOVANIA
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Odklopte tlačidlo, vhoď te WC blok a opäť priklopte. Takto jednoducho  
si na niekoľko týždňov zaistíte sviežu vôňu a čistotu na WC. Tableta skĺzne 
pod hladinu vody v splachovacej nádržke, tu sa pomaly rozpúšťa a pri každom 
spláchnutí dezinfikuje všetky kúty WC misy a prevonia jej okolie. Súpravu  
možno dokúpiť a nainštalovať na väčšinu tlačidiel radu Sigma dokonca aj  
dodatočne. 

1. Je to skutočne veľmi jednoduché: odklopte rukami tlačidlo smerom k sebe. 2. Vhoď te tabletu do súpravy za  
tlačidlom. 3. Zaklopte tlačidlo na pôvodné miesto a užívajte si sviežu vôňu pri každom spláchnutí. 

SÚPRAVA NA VHADZOVANIE WC BLOKOV

HYGIENICKÁ SVIEŽOSŤ
NA NIEKOĽKO TÝŽDŇOV

→  SÚPRAVA NA VHADZOVANIE WC BLOKOV

1

2

3
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92 % ľ udí tvrdí, že pachy ovplyvňujú ich náladu.
Už len kvôli tomu by sme sa mali snažiť, aby sa na na-
šom záchode cítil dobre aj ten, kto sem príde po nás. 
Digestory, ktoré odsávajú pachy a pary vznikajúce 
behom varenia, sa v kuchyniach používajú už  
dlho. Dnes toto riešenie nachádza uplatnenie aj na 
WC. Ukazuje sa, že vetranie oknom v zime, škrtanie 
zápalkami alebo maskovanie pachov osviežovačmi 
vzduchu jednoducho nefunguje. Geberit DuoFresh 
odsáva zápach priamo v mieste jeho vzniku, teda  
vo WC mise. Filter s aktívnym uhlím odsatý vzduch 
očistí a vpustí ho späť do miestnosti. Systém vás 
upozorní, keď príde čas filter vymeniť. Výmena je  
veľmi prostá, pretože do priestoru s filtrom sa  
dostanete jednoduchým odklopením tlačidla spla-
chovania.

SVIEŽI VZDUCH
PRE VŠETKÝCH

→ODSÁVANIE PACHOV
Nepríjemný zápach je  
odstránený priamo   
v mieste jeho vzniku.

Tichým ventilátorom sa 
očistený vzduch vracia 
späť do miestnosti.

Vzduch sa prečistí vo   
filtri s aktívnym uhlím.

Filter s aktívnym uhlím   
a súprava na vhadzovanie 
tabliet sú ľahko prístupné cez 
tlačidlo splachovania.
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Túžite po absolútnej hygiene a čistote? 
Ponúkame vám ovládanie splachovania, 
ktoré plní vaše priania bez dotyku.  
Nebudete musieť stlačiť žiadne tlačidlo. 
Nebude sa musieť ničoho dotýkať. Lepšiu 
hygienu si už nemôžete priať.

→ BEZDOTYKOVÉ

BEZDOTYKOVÉ OVLÁDANIE

ESTETICKÉ
A HYGIENICKÉ

Bezdotykové ovládacie  
tlačidlá pre WC a pisoáre  

sú k dispozícii  
v jednotnom dizajne.
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Elektrina na WC sa stáva štandardom. 
Možnosť pripojiť sa k elektrickej sieti aj na 
WC sa už dnes stáva samozrejmosťou.  
Veď aj kúpeľňa by mala vyhovovať meniacim 
sa osobným požiadavkám a držať krok  
s technologickým vývojom. Montážne prvky 
Geberit pre WC sú na budúcnosť pripravené 
a poradia si s akoukoľvek zmenou vašej  
životnej alebo zdravotnej situácie alebo  
jednoducho so zvýšenými nárokmi  
na pohodlie. Budete si tak môcť aj dodatoč-
ne zakúpiť toaletu s integrovanou sprchou 
Geberit AquaClean alebo nainštalovať  
bezdotykové ovládacie tlačidlo Geberit  
Sigma80.

AJ TOALETY
IDÚ S DOBOU

1 2

3

1  Toaleta Geberit AquaClean 
Sela s integrovanou sprchou 
a tlačidlom Geberit Sigma50, 
alpská biela.

2  Bezdotykové tlačidlo spla-
chovania Geberit Sigma80, 
zrkadlové sklo.

3  Odsávanie zápachu  
DuoFresh s tlačidlom  
Geberit Sigma40.
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SPLACHOVACIE NÁDRŽKY  
GEBERIT POD OMIETKU

TO NAJLEPŠIE
NEVIDNO
Spoľahlivé a bezpečné. Technológiu splachovania WC 
je dnes možné skryť do steny. Je to hygienické, elegantné 
a spoľahlivé riešenie, ktoré navyše zaručuje mimoriadne 
vysokú nosnosť. Inštalačné systémy Geberit pod 
omietku boli kedysi prvými svojho druhu na trhu. 
Dnes sú navyše vybavené inovatívnymi funkciami, 
ako napríklad odsávanie zápachu priamo z WC misy.

1

5

3

1  Rúrková chránička pre skrytý prívod vody 
pre okamžitú alebo dodatočnú inštaláciu 
toalety Geberit AquaClean.

2  Pripojenie pre odsávanie zápachu  
Geberit DuoFresh.

3  Moderný splachovací ventil pre úsporné 
splachovanie dvoma množstvami vody.

4  Praktická súprava na vhadzovanie  
WC blokov.

5  Príprava na prívod elektrického prúdu.

4

2
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Všetko do seba zapadne. Ovládacie tlačidlá splachovania pre 
rad WC Sigma pokrývajú spolu s príslušnými montážnymi  
prvkami pod omietku väčšinu stavebných situácií a ponúkajú 
veľa inteligentných funkcií. Splachovací systém Geberit Omega 
zaručuje vysokú mieru flexibility a možno ho použiť s tlačidlami 
veľmi malých rozmerov. Obidva systémy sa inštalujú bez použitia 
špeciálneho náradia a pre oba garantujeme dodávku náhrad-
ných súčiastok po dobu 25 rokov. Na inštaláciu pod omietku 
máte k dispozícii širokú ponuku splachovacích tlačidiel a spo-
ľahlivých montážnych prvkov. Každé tlačidlo splachovania je 
označené menom montážneho prvku, s ktorým ho možno kom-
binovať, takže si môžete byť istí, že na stavbe všetko do seba 
správne zapadne.

SPLACHOVACIE NÁDRŽKY SIGMA A OMEGA

PRE AKÚKOĽVEK SITUÁCIU

112 cm

98 cm

82 cm

 → Stavebná výška 112 cm

 → Ovládanie splachovania  
 spredu

 → V ponuke aj modely pre  
 telesne postihnuté osoby  
 a modely s dodatočne  
 nastaviteľnou výškou

 → K dispozícii tiež variant pre  
 montáž do rohu

 → Odsávanie zápachu  
 (recirkulácia vzduchu / vývod  
 vzduchu von)

 → Vhodné pre oddialené ovlá- 
 danie splachovania Geberit

 → Veľmi flexibilná vďaka niekoľkým  
 stavebným výškám - 112 cm, 98 cm  
 a 82 cm

 → Ovládanie splachovania spredu

 → Pre stavebné výšky 82 a 98 cm je  
 možné ovládať splachovanie aj zhora

 → Mimoriadne malé splachovacie tlačidlá

 → Vhodné pre oddialené ovládanie  
 splachovania Geberit

Podomietková nádržka Geberit Sigma Podomietková nádržka Geberit Omega
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EKOLÓGIA GEBERIT 

ZNÁMKA KVALITY
HOSPODÁRENIA SO ZDROJMI

Spoľahlivé kritérium: To, čo je už dlho bežné pre domáce  
spotrebiče, sa dnes stáva štandardom aj pre sanitárne tech-
nológie: nový štítok WELL ("Water Efficiency Label") umožňu-
je zorientovať sa v ponuke a vybrať si sanitárny zariaďovací 
predmet s nízkou spotrebou vody. Teraz už môžete ľahko zistiť, 
ktoré výrobky zodpovedajú dnešným požiadavkám na ochra-
nu cenných prírodných zdrojov. V rámci klasifikácie WELL 
bolo pozitívne ohodnotených už niekoľko výrobkov Geberit. 
Od výrobkov určených pre domáce použitie sa dnes očakáva, 
že budú ponúkať doplnkové wellness funkcie pre zvýšenie 
komfortu. Štítok WELL je reakciou na zvyšujúcu sa ekologickú 
uvedomelosť verejnosti a zlepšuje orientáciu zákazníkov  
v ponuke sanitárnych výrobkov.
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Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava

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

www.geberit.sk
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Zobrazené farby sa môžu odlišovať od reálnych farieb z dôvodu technológie tlače.  
Vyhradzujeme si právo na produktové zmeny vyplývajúce z napredovania vývoja technológií.


