
INOVÁCIE  
PRE VAŠU 
KÚPEĽŇU

 KÚPEĽŇOVÝ DIZAJN



DESIGN
MEETS  
FUNCTION
Kombinácia nadčasového dizajnu a sofistikovaných funkcií 
nadchne všetkých zákazníkov, ktorí túžia po neopozeranom  
a originálnom riešení. 

Naša vášeň pre dizajn a techniku inšpiruje a baví ľudí na  
celom svete už takmer 150 rokov. Vďaka bohatým skúsenostiam 
a know-how v odbore sanitárnych technológií sú naše výrobky 
nielen krásne, ale svojim majiteľom skutočne zjednodušujú  
a spríjemňujú život. Ekologicky šetrné produkty Geberit sa ľahko 
čistia, jednoducho sa používajú a sú vyrobené z kvalitných  
materiálov s dlhou životnosťou. Sú stelesnením neobmedzených 
možností, ktoré prinášajú unikátne spojenie elegantného dizajnu  
a špičkovej funkčnosti.
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12GEBERIT MONOLITH  Toto riešenie 

na vás urobí dojem – sanitárne  

moduly Geberit Monolith pre WC.

KÚPEĽŇOVÉ SÉRIE Pri vývoji funkcií a dizajnu kúpeľ-

ňového nábytku, toaliet a umývadiel zohľadňujeme 

predovšetkým potreby ľudí, ktorí ich budú používať. 

Kúpeľňové kolekcie skupiny Geberit preto ponúkajú tie 

najlepšie riešenia prakticky pre každú kúpeľňu.

VAŇA Odtok Geberit 

PushControl pre vane sa ovlá-

da tak plochým tlačidlom, že 

sa o neho môžete pohodlne 

oprieť. Potom už nič nebude 

stáť v ceste dokonalému kúpe-

ľu, či si ho budete vychutnávať 

sami, alebo vo dvojici.

SPRCHA Existuje hneď niekoľko   

dôvodov, prečo sa pri sprchách  

v úrovni podlahy rozhodnúť pre  

riešenie Geberit a posunúť tak latku 

v oblasti hygieny, vzhľadu a montáže 

opäť o niečo vyššie.
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VÝHODY Do každého výrobku vkladáme 

dlhoročné skúsenosti. Využite širokú ponuku 

našich odborných znalostí.

SPLACHOVACIE SYSTÉMY Možnosť výberu je 

dôležitá a pri splachovacích systémoch  

a tlačidlách to platí dvojnásobne. Len tak získate  

riešenie, ktoré vám bude skutočne vyhovovať.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

Prehľad dôležitých rozmerov 

predstavených výrobkov.38

OBSAH
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PEČAŤ KVALITY
Vďaka vlastnému laboratóriu spĺňajú  
výrobky Geberit najprísnejšie parametre  
v oblasti protipožiarnej ochrany a izolácie 
proti hluku.

PRÍSNE TESTY
Všetky výrobky Geberit sú 
pred uvedením na trh  
podrobené sérii skúšok.

FUNKČNÁ SPOĽAHLIVOSŤ
Funkcie jednotlivých výrobkov Geberit sú 
vzájomne skoordinované, a preto vysoko 
spoľahlivé.

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
50 rokov skúseností na trhu a viac 
ako 60 miliónov úspešných inštalácií 
hovoria samé za seba.

VŠESTRANNOSŤ
Máte malú kúpeľňu? Potrebujete 
umiestniť WC do rohu? Máme 
riešenie pre každú výzvu.

VEĽKÝ VÝBER 
Z našej širokej ponuky rôznych tvarov  
a farieb si určite vyberiete dizajn, ktorý 
vám bude vyhovovať.

PROFESIONÁLNA MONTÁŽ
Záleží nám na tom, aby boli naše výrobky 
na stavbách správne inštalované. Preto 
pre inštalatérov organizujeme pravidelné 
školenia.

VÁŠ KOMPETENTNÝ
PARTNER
GEBERIT KNOW-HOW JE VÁM K DISPOZÍCII
PRE NOVOSTAVBY AJ PRE REKONŠTRUKCIE
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KOMBINOVANIE POVOLENÉ
Sanitárne moduly Geberit Monolith otvárajú pri  
navrhovaní interiéru kúpeľne nečakané možnosti. 
Bez ohľadu na to, akú farbu čelného panelu si zvolíte, 
pred modulom Geberit vyzerá dobre každá WC  
keramika. Krásnou kombináciou je napríklad Geberit 
Monolith a sprchovacie WC Geberit AquaClean Sela, 
ktoré vás očistí vodou.

Pre ďalšie fotografie a inšpirácie navštívte 
www.geberit.sk/monolith

STÁVA SA
KLASIKOU
GEBERIT MONOLITH PRE WC 

hnedá (SQ) biela (SI) čierna (SJ) piesková (TG)

DOSTUPNÉ FARBY

←
Geberit Monolith pre toalety je 
príkladom jedinečnej a nadčaso-
vej elegancie. Inštalácia týchto 
sanitárnych modulov už nemôže 
byť jednoduchšia. Obvykle ne-
vyžaduje žiadne väčšie staveb-
né úpravy.
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Pre viac inšpirácií navštívte

www.geberit.sk/monolith

1 JEMNÝ  
Splachovanie sa spúšťa  
ľahkým dotykom prstov

2 FLEXIBILNÝ  
Svetelný senzor rozpozná  
deň a noc

3 PRÍJEMNÁ ATMOSFÉRA  
Osvetlenie ComfortLight  
v niekoľ kých farbách

4 ÚČINNÝ  
Keramický voštinový filter  
pre čistý vzduch bez zápachu

5 INTELIGENTNÝ  
Automatické vypínanie a  
zapínanie ovládané pomocou 
senzora

6 TICHÝ  
Ventilátor pre odsávanie  
zápachu

GEBERIT MONOLITH PLUS

JASNÁ
VOĽBA
Sanitárny modul Geberit Monolith Plus je skutočný všeumelec. 
Integrované odsávanie zápachu, inteligentná senzorová  
technológia a mimoriadne pohodlné ovládanie splachovania, 
to sú len tri z mnohých jeho funkcií.

Najpôsobivejšou funkciou modulu Geberit Monolith Plus pre WC je  
osvetlenie ComfortLight. Vyberte si jednu zo siedmich farieb a vychutnajte 
si príjemnú, intímnu atmosféru, ktorú s týmto svetlom vykúzlite vo vašej  
kúpeľni.

NA AKÚ FARBU MÁTE NÁLADU DNES?

purpurová teplá biela biela tyrkysová modrá oranžová žltá

 1

 4

 5

 2

 3

 6
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SPRÁVNA
VOĽBA

Urobte si kúpeľ ňu po svojom. Pri výbere obkladov si ľudia 
obvykle dávajú záležať, aby skutočne zodpovedali ich vkusu 
a čoskoro ich neomrzeli. Ani čo sa týka dizajnu umývadla, 
vane a kúpeľňového nábytku nie sú dnes zákazníci ochotní 
pristúpiť na žiadny kompromis. Od umývadlovej a sprchovej 
batérie očakávajú moderné funkcie, ktoré do ich života  
vnesú ešte viac pohodlia a relaxácie. To isté by ste mali  
vyžadovať aj od vašej toalety: presne taký štýl a funkcie, 
ktoré vyhovujú vašim osobným potrebám. A navyše  
spoľahlivosť a dlhú životnosť, aby ste z vašej kúpeľne mali 
radosť ešte mnoho rokov.

NEDOTÝKAJTE SA NIEČOHO,
ČO STE SI SAMI NEVYBRALI.
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←
Tlačidlo splachovania  
Geberit Sigma30

↑
Tlačidlo splachovania  
Geberit Sigma50

Tlačidlo splachovania  
Geberit Sigma20
→

Naše nové dizajny zodpovedajú súčasným trendom.  
Čisté proporcie, luxusné materiály a kvalitné spracovanie 
každého detailu. Splachovacie tlačidlá Geberit sú  
dizajnové objekty, ktoré boli stvorené na to, aby ste sa 
ich dotýkali. Každý deň.

Jednotka v odbore sanitárnych 
technológií v Európe

Vydrží zaťaženie až 400 kg

50 rokov skúseností so splachova-
cími nádržkami pod omietku

Dávkovač pre WC blok do nádržky

Viac ako 60 miliónov nainštalova-
ných splachovacích nádržiek

Široká ponuka dizajnov, funkcií  
a variantov montáže

Záruka dodania náhradných súčiastok  
po dobu minimálne 25 rokov

Jednotka odsávania zápachu

Protihluková izolácia

Príprava na napojenie  
do elektrickej siete

Nízka spotreba splachovacej vody

Nastaviteľná výška

NIE JE TO
HOCIJAKÉ TLAČIDLO...

JE TO VAŠE 
TLAČIDLO

Jediné, čo uvidíte, je tlačidlo  
splachovania. Dostanete však 
perfektné funkcie, na ktoré sa 
môžete spoľahnúť.

rokov

mil.

rokov
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UROBTE TO
PO SVOJOM
Estetika a funkčnosť bez kompromisov: Výrobky Geberit určené na mon-
táž pod omietku sú známe svojimi nenápadnými, ale mimoriadne spoľahlivými 
funkciami, maximálnym pohodlím a dlhou životnosťou. Po inštalácii zostane 
vidieť iba ovládanie tejto technológie: tlačidlo splachovania. Voľba tlačidla je 
dôležitá, pretože s ním budete žiť veľa rokov v jednej domácnosti.

Tlačidlo splachovania Geberit Sigma50.
Vycibrená elegancia.

Tlačidlo splachovania Geberit Sigma70.
Sofistikovaná elegancia.

Tlačidlo splachovania Geberit Omega60.
Malé a zalícované.

Tlačidlo splachovania Geberit Sigma10.
Žiarivý vzhľad.

Tlačidlo splachovania Geberit Sigma10, bezdotykové.
Čistý dizajn.

Splachovacie  
tlačidlá Geberit 
radu Sigma

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

HRANATÉ OKRÚHLE BEZDOTYKOVÉ

Splachovacie  
tlačidlá Geberit 
radu Omega

Oddialené splachova-
nie Geberit - ľubovoľné 
umiestnenie  
do 1,7 m od nádržky
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1 JEDNODUCHÝ PRÍSTUP  
Filter s aktívnym uhlím a  
dávkovač dezinfekčných  
tabliet do nádržky sú jednodu-
cho prístupné po odklopení 
ovládacieho tlačidla.

2 ÚČINNÝ  
Vzduch sa pomocou filtra  
s aktívnym uhlím dôkladne 
prečisťuje.

3 TICHÝ  
Ventilátor, ktorý vháňa  
očistený vzduch späť do 
miestnosti, takmer nepočuť.

4 PRESNÝ  
Nepríjemný zápach sa  
odsáva priamo z WC misy.

Geberit DuoFresh je váš recept na svieži vzduch na WC: 
Nepríjemný zápach sa odsáva priamo z WC misy,  
prechádza aktívnym uhlíkovým filtrom a čistý vzduch  
sa vracia späť do miestnosti.

Výhody prehľadne:

•  Čistý vzduch na WC by nemal byť luxusom. 
Je predsa dokázané, že pachy ovplyvňujú 
našu náladu.

•  Geberit DuoFresh je účinnejší a energeticky 
úspornejší než osviežovače vzduchu alebo 
otváranie okna.

•  Geberit DuoFresh je používateľsky príjemný, 
aj keď je cely skrytý v stene.

Jednotka odsávania zápachu sa 
aktivuje nenápadne umiestneným 
tlačidlom. Po desiatich minútach 
sa sama automaticky vypne.

Pre viac informácií navštívte:
www.geberit.sk/duofresh

GEBERIT DUOFRESH

NÁDYCH,
PROSÍM

 1

 4

 2

 3
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Inovatívne nápady pre lepšiu kvalitu života. Výrobky Keramag sú  
charakteristické svojou vysoko kvalitnou sanitárnou keramikou, prvotriednym 
dizajnom a šikovnými funkciami, ktoré zjednodušujú a spríjemňujú náš život. 
Kúpeľňové série Keramag tvoria starostlivo zladené produktové rady, ktoré 
dokážu uspokojiť akékoľvek požiadavky ako v súkromných, tak vo verejných 
sanitárnych priestoroch.

DOKONALÁ FORMA
A FUNKCIA
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DOKONALÁ HYGIENA
WC misy Keramag Rimfree® bez splacho-
vacieho kruhu nemajú žiadne skryté  
alebo ťažko dostupné miesta a štrbiny,  
v ktorých by sa mohli usadzovať nečistoty  
a množiť baktérie spôsobujúce zápach.
↓

GLAZÚRA KERATECT®
KeraTect® je špeciálna glazúra vypaľovaná pri teplote 1 250 °C.  
Pri tejto úprave dochádza k jej trvalému priľnutiu ku keramickému 
podkladu a vytvoreniu mimoriadne hladkého, úplne neporézneho 
povrchu. Takto upravená keramika má vynikajúce hygienické 
vlastnosti, keďže sa na jej povrchu nemôžu usádzať žiadne  
nečistoty a baktérie.

NADČASOVÝ DIZAJN S DOSTATKOM 
ODKLADACÍCH PLÔCH
Snažíme sa navrhovať krásne a pohodlné 
obytné priestory, v ktorých má každý 
predmet svoje miesto. Moderné a pre-
hľadné úložné systémy pre kúpeľne doko-
nale zodpovedajú vašim predstavám o di-
zajne a komforte, vytvárajú atmosféru 
domova a vďaka prekvapivému množstvu 
šikovných nápadov zjednodušujú každo-
denný život.
→

Pre viac informácií navštívte:

www.geberit.sk/sanita
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GEBERIT AQUACLEAN

ČISTOTA
JEDINÝM STLAČENÍM 
TLAČIDLA

GEBERIT AQUACLEAN TUMA

DOPRAJTE SI POCIT SVIEŽOSTI KAŽDÝ DEŇ
Voda je neodmysliteľnou súčasťou každodennej 
osobnej hygieny. Čistí, oviežuje a zanecháva na tele 
dlhotrvajúci príjemný pocit. S toaletou Geberit  
AquaClean vo forme kompletných WC zariadení ale-
bo jednoduchých sedadiel si teraz môžete tento  
zážitok dopriať každý deň. Geberit AquaClean vás 
predovšetkým dokonale očistí prúdom teplej vody, 
ale vie toho aj omnoho viac. Rozhodnite sa sami,  
koľko ďalších dodatočných funkcií by vaše sprchova-
cie WC malo mať. Objavte toaletu, ktorá vás očistí vo-
dou. A užívajte si výnimočný pocit sviežosti a čistoty 
počas celého dňa.

Nová toaleta Geberit AquaClean 
Tuma vnesie sviežosť a pohodlie 
do každej kúpeľne. Jej kompaktný 
tvar umožňuje optimálne využitie 
priestoru.
↓

Intuitívne a prehľadné diaľkové ovládanie

Jemná dámska sprcha

Individuálne nastaviteľná poloha  
sprchovacieho ramena

Vyhrievané sedadlo

Technológia sprchovania WhirlSpray  
s piatimi stupňami intenzity sprchovacieho 
prúdu

Keramická misa bez okrajov Rimfree

Oscilačná sprcha

Plynulé zatváranie SoftClosing

Funkcia odstránenia vodného kameňa

Funkcia QuickRelease pre rýchle  
odnímanie poklopu

Úsporný režim

Teplovzdušný fén

Odsávanie zápachu

Detekcia používateľa

Nová toaleta Geberit AquaClean Tuma predstavuje 
kompaktné univerzálne riešenie vhodné pre každú 
domácnosť. Pod povrchom jej jednoduchého, ale 
elegantného dizajnu sa skrýva rad sofistikovaných  
a inovatívnych funkcií, akou je napríklad patentovaná 
technológia sprchovania WhirlSpray. Súčasťou kom-
pletného zariadenia je WC misa bez splachovacieho 
okraja Rimfree®, ďalej účinné odsávanie zápachu,  
ergonomicky tvarované vyhrievané WC sedadlo, 
osušenie teplým vzduchom a jednoduché diaľkové 
ovládanie.

RIEŠENIE PRE KAŽDÉHO
Geberit AquaClean Tuma je k dispozícii ako komplet-
né riešenie s dokonale prispôsobenou WC misou  
a skrytým pripojením na vodu a elektrinu. Alternatív-
nym riešením je sedadlo Geberit AquaClean Tuma, 
ktoré je vybavené rovnakými funkciami a ktoré mož-
no namontovať na väčšinu WC mís. Jednoduchá in-
štalácia sprchovacieho sedadla sa zaobíde bez väč-
ších stavebných úprav, takže sa ideálne hodí do 
prenajímaných bytov.
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GEBERIT AQUACLEAN SELAGEBERIT AQUACLEAN MERA

Geberit AquaClean Sela je sprchovacie WC vybave-
né všetkými hlavným funkciami, ktoré sa mimoriadne 
ľahko a intuitívne ovládajú. Jeho súčasťou je jedno-
duchá keramická misa v nenápadnom dizajne. Toale-
ta AquaClean Sela vás očistí jemným, perlivým prú-
dom vody ohriatym na telesnú teplotu, ktorého 
intenzitu si môžete nastaviť na jeden z piatich stup-
ňov. Vďaka oscilačnej funkcii sprchy je očista ob-
zvlášť dôkladná a blahodárna.

INTELIGENTNÁ TECHNOLÓGIA
Inteligentná technológia sprchovania a pripojenie na 
vodu a elektrinu sú súčasťou keramického tela misy, 
čím sú úplne skryté pred zrakmi používateľa. Toaleta 
Geberit AquaClean Sela je k dispozícii v závesnej  
alebo stojacej verzii tak, aby vyhovovala každému  
kúpeľňovému interiéru. Obe verzie sú dodávané  
s diaľkovým ovládaním a s mimoriadne pohodlným 
WC sedadlom.

Geberit AquaClean Mera doslova prekypuje moder-
nou technológiou, ktorej hlavnou úlohou je zabezpečiť 
čo najväčšie pohodlie a komfort používateľov. Paten-
tovaná technológia sprchovania WhirlSpray zaručuje 
obzvlášť dôkladnú a jemnú očistu a zároveň nízku 
spotrebu vody. Hybridný systém ohrevu poskytuje 
okamžitú a nepretržitú dodávku teplej vody. Ďalším 
skvelým prvkom je keramická misa bez okrajov. Tá 
tvorí základ pre inovatívnu technológiu splachovania 
TurboFlush, ktorá umožňuje veľmi dôkladné,  
a napriek tomu tiché spláchnutie.

MNOŽSTVO FUNKCIÍ
Geberit AquaClean Mera je k dispozícii v modeloch 
Classic a Comfort. Dokonca aj jednoduchší model 
AquaClean Mera Classic má pôsobivo veľkú výbavu 
funkcií. Obsahuje vysoko efektívne odsávanie  
zápachu, inteligentné osušenie teplým vzduchom  
a jednoduché diaľkové ovládanie, ktoré umožňuje  
intuitívne nastaviť rôzne funkcie tak, aby vyhovovali 
osobným preferenciám majiteľa. Vyšší model  
Comfort je naviac vybavený diskrétnym nočným 
podsvietením, automatickým otváraním a zatváraním 
WC poklopu a vyhrievaným sedadlom.

Orientačné svetlo v niekoľkých farbách  
(len model AquaClean Mera Comfort)

Oscilačná sprcha

Oscilačná sprcha

Individuálne nastaviteľná poloha  
sprchovacieho ramena

Jemná dámska sprcha

Keramická misa bez okrajov s technológiou 
splachovania TurboFlush

Intuitívne a prehľadné diaľkové ovládanie

Technológia sprchovania WhirlSpray  
s piatimi stupňami intenzity sprchovacieho 
prúdu

Technológia sprchovania WhirlSpray
s piatimi stupňami intenzity sprchovacieho 
prúdu

Intuitívne a prehľadné diaľkové ovládanie
Individuálne nastaviteľná poloha sprchova-
cieho ramena

Nastaviteľná teplota vody

Bezdotykové automatické otváranie a zatváranie
WC poklopu (len model AquaClean Mera Comfort)

Úsporný režim

Funkcia odstránenia vodného kameňa

Funkcia QuickRelease pre rýchle odníma-
nie poklopu a sedadla

Úsporný režim

Teplovzdušný fén
Funkcia QuickRelease pre rýchle odnímanie  
poklopu a sedadla

Vyhrievané WC sedadlo (len model  
AquaClean Mera Comfort)

Funkcia pomalého otvárania a zatvárania 
SoftClosing 

Odsávanie zápachu

Detekcia používateľa

Detekcia používateľa
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JEDNODUCHO ČISTÉ  
Odtoková technológia Geberit zabraňuje 
usadzovaniu nečistôt a zároveň sa ľahko 
a jednoducho čistí.

ESTETICKÉ  
Nadčasová elegancia, ktorá nikdy
nevyjde z módy.

BEZPEČNÉ  
Spoľahlivá systémová technológia 
a know-how Geberit.

Elegantné a štýlové:  Sprchovacie kúty v úrovni podlahy sú dnes veľmi 
žiadané, preto je na trhu možné dostať veľké množstvo modelov. Mnohé  
z nich je však ťažké nainštalovať a tiež ich údržba býva často veľmi prácna. 
Inovatívne sprchové žľaby Geberit CleanLine alebo odtok v stene Geberit 
umožňujú úplnú voľnosť pri priestorovom navrhovaní kúpeľne, spoľahlivo 
bezpečnú inštaláciu a jednoduchú údržbu.

POHODLNÉ 
SPRCHOVANIE
ŠIKOVNÉ ČISTENIE
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PLOCHÁ SPRCHOVÁ VANIČKA  
GEBERIT SETAPLANO

JEMNÁ 
NA DOTYK

KVALITNÝ DIZAJN
Nová plochá sprchová vanička je vyrobená  
z vysoko kvalitného a pevného materiálu, 
ktorý je na dotyk teplý a jemný ako hodváb.

HYGIENICKÉ VÝHODY
Konštrukcia vaničky nemá žiadne hrany,  
v ktorých by sa mohla usadzovať špina. 
Krytku odtoku možno jednoducho vybrať, 
čím sa získa prístup k hrebeňovému sitku, 
ktoré zabraňuje upchávaniu odtoku. Sitko 
môžete pohodlne vybrať a opláchnuť.

Pre viac informácii navštívte:

www.geberit.sk/setaplano

Výhody pevného povrchového materiálu:

• Jednoducho sa čistí

• Hodvábne matný vzhľad

• Mimoriadne protišmykové vlastnosti

Odtok umiestnený na strane je 
šikovný detail, ktorý poskytuje 
väčšiu voľnosť pohybu, viac 
pohodlia počas sprchovania  
a zároveň zabraňuje hromade-
niu vody.
→
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SPRCHOVÉ ŽĽABY
GEBERIT CLEANLINE

JEDNODUCHO 
ČISTÉ

HLADKÝ ODTOK VODY  
BEZ ŠPINAVÝCH KÚTOV
Inovatívne odvádzanie vody zo sprchova-
cieho kúta pomocou žľabov Geberit  
CleanLine predstavuje trvalo bezchybnú 
čistotu. V ich konštrukcii nenájdete  
žiadne skryté miesta, kde by sa mohla 
usadzovať špina. Brúsená ušľachtilá oceľ 
vnáša do interiéru klasickú eleganciu, 
ktorá ladí s každým štýlom a zostáva stále 
nadčasovo krásna.

JEDNODUCHÉ SKRÁTENIE  
PRE VÄČŠIU FLEXIBILITU
Sprchový žľab Geberit CleanLine sa veľmi 
jednoducho inštaluje, okrem iného aj  
preto, že ho možno priamo na stavbe 
skrátiť na požadovanú dĺžku. To vám  
tiež rozšíri možnosti pri priestorovom  
navrhovaní vašej kúpeľne.

←
FUNKČNÉ A KRÁSNE ZÁROVEŇ
Žľab Geberit môžete umiestniť do akého-
koľ vek miesta sprchového kúta a vždy 
bude dokonale odvádzať vodu. A aj vy sa 
môžete v sprche postaviť kdekoľ vek a nič 
nebude rušiť vašu relaxáciu, pretože žľab 
je dokonale zalícovaný s povrchom  
a nemá žiadne ostré hrany.

ELEGANTNÝ VZHĽAD, ĽAHKÁ MONTÁŽ
Sprchovací žľab z ušľachtilej ocele sa 
hodí k akémukoľ vek typu podlahy.  
Žľab možno skrátiť na požadovanú dĺžku  
a preto sadne prefektne do vašej sprchy. 
↓

VŽDY ČISTÝ
Hrebeňová vložka účinne zachytáva  
špinu a vlasy a veľmi jednoducho sa čistí.

Pre viac informácií navštívte:

www.geberit.sk/cleanline

32 33



SPRCHOVÝ ODTOK GEBERIT V STENE

UHLADENÉ 
A ELEGANTNÉ

←
Rôzne vyhotovenia dizajnového 
krytu sú zárukou toho, že si  
dokážete vybrať práve taký, 
ktorý sa hodí do vašej kúpeľne.

Rámik na vyplnenie vlastným obkladom

Brúsená ušľachtilá oceľ

Biela

Lesklý chróm

FARBY/MATERIÁLY

UNIVERZÁLNY
Rámik krytu je možné vyplniť 
vlastným obkladom.
↓

Výhody prehľadne:

• Sprcha v úrovni podlahy zvýši kvalitu  
celej kúpeľne.

•  Odtok sprchy umiestnený v stene umožní  
položiť ničím nerušenú dlažbu a uľahčí 
čistenie sprchového kúta.

• Osvedčená technológia Geberit, skrytá  
v stene, sa opiera o naše dlhoročné  
skúsenosti a 60 miliónov hotových pred-
stenových inštalácií.

Pre viac informácií navštívte:

www.geberit.sk/sprchy
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OSVIEŽUJÚCI
KÚPEĽ
PO NÁROČNOM DNI V POHODLNEJ VANI

KOMPAKTNÁ JEDNOTKA
Napúšťanie a vypúšťanie, spojené v jedinom, krásne 
tvarovanom výrobku. Rovnako ako pri všetkých  
ďalších výrobkoch Geberit pre vane je prepad  
s prívodom vody k dispozícii v štyroch vyhotove-
niach: lesklý alebo matný chróm, biely a pozlátený.

MINIMALISTICKÝ DIZAJN
Elegantné ploché tlačidlo je všetko, čo uvidíte  
z vaňovej odpadovej súpravy Geberit PushControl. 
Jednoduchým stlačením otvorte alebo zatvorte  
odtok vo vani. Tlačidlo je také ploché, že sa oň môžete 
pohodlne oprieť a nerušene si vychutnávať kúpeľ, či  
už sami, alebo vo dvojici.

Pre viac informácií navštívte:

www.geberit.sk/vane
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TECHNICKÉ  
INFORMÁCIE
1

GEBERIT OMEGA 
SPLACHOVACÍ 
SYSTÉM

2

GEBERIT SIGMA 
SPLACHOVACÍ 
SYSTÉM

3

ODTOK GEBERIT 
PRE SPRCHY  
V ÚROVNI  
PODLAHY

4

GEBERIT
MONOLITH 
SANITÁRNE 
MODULY

Pre bezchybný návrh vašej kúpeľ ne. Pri navr-
hovaní vašej vysnenej kúpeľne neponechajte  
nič na náhodu. Tu nájdete prehľad rozmerov  
sanitárnych výrobkov Geberit uvedených v tomto 
prospekte.

•  Splachovacia nádržka pod omietku Geberit  
Omega (12 cm) vyžaduje stavebnú výšku  
najmenej 85 cm

•  Hĺbka predstenovej inštalácie je minimálne 12 cm

•  Ovládanie splachovania spredu alebo zhora  
tlačidlami radu Geberit Omega

•  Garantovaná dostupnosť funkčných náhradných 
súčiastok po dobu 25 rokov

• Splachovacia nádržka pod omietku Geberit  
Sigma (12 cm a 8 cm) vyžaduje stavebnú výšku 
najmenej 110 cm

•  Hĺbka predstenovej inštalácie je minimálne  
12 cm alebo iba 8 cm

•  Ovládanie splachovania spredu tlačidlami radu 
Geberit Sigma

•  Garantovaná dostupnosť funkčných náhradných 
súčiastok po dobu 25 rokov

•  Vhodné pre novostavby aj rekonštrukcie

•  Plochá sprchovacia vanička Geberit Setaplano  
k dispozícii v 13 rozmeroch

•  Sprchový odtok v stene Geberit pre nástenné  
armatúry alebo armatúry pod omietku

•  Sprchové žľaby Geberit CleanLine k dispozícii 
v dvoch dĺžkach, možno skrátiť na požadovanú 
dĺžku

•  Sanitárny modul pre stojace alebo závesné  
WC alebo Geberit AquaClean, stavebná výška 
114 cm

•  Sanitárny modul pre stojace alebo závesné  
WC alebo Geberit AquaClean, stavebná výška 
101 cm

Dostupné 
rozmery v cm
80 x 80
80 x 100
80 x 120
80 x 140
80 x 150
90 x 90
90 x 100
90 x 120
90 x 140
100 x 100
100 x 120
100 x 140
120 x 120
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