
HLADKÝ ODTOK

RIEŠENIA PRE SPRCHY  
V ÚROVNI PODLAHY



SPRCHY V ÚROVNI 
PODLAHY 
ZAŽÍVAJÚ BOOM
Stále viac zákazníkov si želá mať sprchovací kút, ktorý plynule nadväzuje na 

podlahu kúpeľne. Naše systémy odvodnenia spŕch v úrovni podlahy dokážu 

vyriešiť aj veľmi individuálne požiadavky. Značka Geberit je zárukou   

najvyššej kvality, jedinečného know-how v oblasti odpadových systémov  

a nadčasového dizajnu, ktorý je funkčný a krásny zároveň. Tieto prednosti 

ocenia jednak projektanti a inštalatéri, ale najmä samotní používatelia.  

Ktoré riešenie bude to najlepšie pre váš projekt? Na nasledujúcich stranách 

sa o odvodnení spŕch v úrovni podlahy dozviete viac. Budeme radi, ak naše 

výrobky a znalosti prispejú k vášmu úspechu na trhu. 
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VÝHODY UŽ NA PRVÝ POHĽAD

RIEŠENIA PRE SPRCHY
V ÚROVNI PODLAHY
V prospech sprchových systémov Geberit hovorí niekoľ ko argumentov. 

Náš sortiment zahŕňa ploché sprchové vaničky, inštalačné systémy  

s odtokom v stene, sprchové žľaby a klasické podlahové odtoky. Inštaláciu 

je teda možné ušiť na mieru presne podľa stavebnej situácie a prianí  

zákazníka. Najväčšou výzvou pri inštalácii odpadových systémov  

v sprchovacích kútoch býva utesnenie. Geberit tento problém vyriešil za 

vás – izolačná fólia sa už vo výrobe stáva neoddeliteľnou súčasťou odtoku. 

To šetrí čas, uľahčuje montáž a znižuje riziko netesností na minimum.

Premyslený dizajn Geberit:

• Vysoko kvalitný a krásny

• Spoľahlivý vďaka izolačnej fólii dokonale napojenej  

už vo výrobe

• Všetko prebieha hladko, od objednávky až po montáž

• Integrovaná akustická izolácia

• Pre novostavby aj rekonštrukcie

• Úzky sortiment, a teda rýchlejšie dodávky

• Jednoduchá údržba

Podlahový odtok Geberit pre sprchy
Kompaktné riešenie pre sprchový odtok  

v podlahe

Sprchové žľaby Geberit CleanLine
Elegantne zapustené do podlahy sprchovacieho 

kúta

Sprchový odtok v stene Geberit
Naše unikátne riešenie pre ničím nerušenú 

podlahu

Plochá sprchová vanička Geberit Setaplano
Príjemne hladký a odolný povrch
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PLOCHÁ VANIČKA GEBERIT SETAPLANO

PREMYSLENÁ
PREDMONTOVANÁ
Plochá sprchová vanička Geberit Setaplano zaujme  

už na prvý pohľad – a na prvý dotyk. Je vyrobená z vysoko 

kvalitného pevného materiálu, ktorý je na dotyk teplý  

a jemný ako hodváb.

VYSOKO KVALITNÝ MATERIÁL
Počet jednotlivých montážnych dielov vaničky Geberit Setaplano 
sme znížili na minimum. Oceľový montážny rám a tesniaca fólia  
sú dodávané už zmontované, vďaka čomu je ich inštalácia podstatne 
jednoduchšia a aj spoľahlivejšia.

SOFISTIKOVANÝ DIZAJN
Plochá sprchová vanička Geberit Setaplano sa nielen ľahko  
inštaluje, ale ponúka aj vyššiu pridanú hodnotu pre používateľa. 
Je vyrobená z pevného a vysoko odolného, neporézneho  
materiálu, ktorý sa ľahko udržiava v čistote. Odtokový priestor 
bol zámerne skonštruovaný bez hrán, v ktorých by sa inak mohla 
usadzovať špina. Čistenie vaničky výrazne uľahčuje aj praktické 
hrebeňové sitko, ktoré možno pohodlne vybrať a opláchnuť.

• Malý počet montážnych dielov uľahčuje inštaláciu

• Spoľahlivo bezpečné vďaka tesniacej fólii integrovanej  

vo výrobe

• Vysoko odolný protišmykový materiál

90 x 90

80 x 80

100 x 100
120 x 120

100 x 140 90 x 140 80 x 140
80 x 150

90 x 120 80 x 120
80 x 10090 x 100

100 x 120
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MONTÁŽNE RÁMY GEBERIT

SPOĽAHLIVO
PRESNÉ

• Predmontovaný, stabilný oceľový montážny rám pre ľahkú inštaláciu

• Podpery okamžite zaklapnú do správnej polohy na ráme

• Pohodlné nastavenie požadovanej výšky zhora

• Presné umiestnenie zápachovej uzávierky vďaka integrovanej objímke

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ  
ZÁPACHOVEJ UZÁVIERKY
Zápachová uzávierka je k dispozícii  
v dvoch modeloch: s výškou vodného 
uzáveru 30 mm alebo 50 mm a k tomu 
zodpovedajúcou hydraulickou kapacitou  
0,45 l/s alebo 0,65 l/s. Oba modely možno 
zacvaknúť do predmontovanej objímky  
a nastaviť pootočením v rozsahu 360º. 
Údržba je nenáročná, keďže ohybnú mis-
ku vodného uzáveru možno celú vybrať  
a vyčistiť.

STABILNÉ A PRAKTICKÉ
Oceľový montážny rám upravený modrou 
práškovou farbou je k dispozícii v rôznych 
rozmeroch. V závislosti od veľ kosti sa  
inštalácia vykonáva pomocou štyroch až 
šiestich podpier, ktoré sa v označených 
miestach jednoducho zacvaknú do rámu.

ĽAHKÉ VYROVNANIE –  
BEZPEČNÉ UPEVNENIE
Podpery sa zhora pomocou štandardného 
náradia výškovo nastavia a následne  
sa v požadovanej výške bezpečne upevnia 
fixačnými zarážkami.
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SPRCHOVÝ ODTOK GEBERIT V STENE 

DIZAJNOVÉ RIEŠENIE
V STENE
Odtok sprchy umiestnený v stene umožňuje zanechať dokonale hladkú 

podlahu, ktorá plynule nadväzuje na zvyšok kúpeľne. Odpadový systém, 

ktorý je riešený ako predstenová inštalácia, presvedčí nielen svojou  

eleganciou, ale aj jednoduchým projektovaním, montážou a údržbou.

•  Inovatívne riešenie integrované do predstenových systémov

• Jasné oddelenie remesiel vďaka umiestneniu potrubia do steny

• Možné vybaviť zberným profilom pre dokonalé odvodnenie podlahy

NIELEN PRE NOVOSTAVBY
Odpadový systém pre sprchy v úrovni podlahy  
je súčasťou osvedčenej predstenovej technológie 
Geberit. Možnosti využitia sú rozmanitejšie, než  
si myslíte. Odtok v stene je možné realizovať  
v novostavbách, rekonštruovaných sprchovacích  
kútoch a tiež všade tam, kde sú stiesnené  
priestorové podmienky.

OPTIMÁLNA HYGIENA
Súčasťou odtoku je hrebeňová vložka na zachytáva-
nie vlasov, ktorú možno jednoducho vybrať a vyčistiť. 
Rovnako aj umývanie podlahy sprchovacieho kúta je 
omnoho jednoduchšie, keďže dlažba nie je narušená 
žiadnym žľabom ani odtokom.

PREMYSLENÉ DO POSLEDNÉHO DETAILU
Okrem toho je možné priamo pred odtokom nainšta-
lovať tiež vyspádovaný zberný profil, ktorý zachytáva 
nečistoty a odvádza ich spolu s vodou do odpadové-
ho potrubia.

Rámik na vyplnenie vlastným obkladom

Brúsená ušľachtilá oceľ

Alpská biela

Lesklý chróm

← 320 mm →

←
 →
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FARBY A MATERIÁLY
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SPRCHOVÉ ŽĽABY GEBERIT CLEANLINE

DIZAJNOVÉ RIEŠENIE
V PODLAHE

Sprchové žľaby Geberit CleanLine nielen dobre vyzerajú, ale sa aj 

jednoducho montujú. Tento inovatívny systém navyše rieši problém 

s údržbou, ktorý je typický pre mnoho bežných sprchových žľabov.

ŠPIČKOVÝ DIZAJN, JEDNODUCHÁ REALIZÁCIA
Sprchové žľaby sú svojím nadčasovým lineárnym  
dizajnom veľmi obľúbeným riešením spŕch v úrovni 
podlahy. Žľaby Geberit CleanLine majú však ešte jednu 
veľ kú výhodu: vďaka svojej inovatívnej technológii sa 
veľmi ľahko inštalujú a rovnako ľahko sa čistia.

FLEXIBILNÁ DĹŽKA A UMIESTNENIE
Sprchové žľaby Geberit CleanLine možno počas 
montáže zrezať podľa potrieb a rozmerov daného 
sprchovacieho kúta. Dizajn oceľovej lišty ladí  
s každou dlažbou a žľab možno umiestniť buď blízko 
steny, alebo uprostred sprchovacieho kúta.

NAVRHNUTÉ PRE JEDNODUCHOSŤ A ČISTOTU
Sprchové žľaby sa zvyčajne ťažko čistia. To ale  
neplatí pre žľaby Geberit CleanLine. Nečistoty skĺznu 
po povrchu zbernej lišty a zachytia sa na hrebeňovej 
vložke, ktorú možno jednoducho vybrať a vyčistiť.

• Unikátna konštrukcia zbernej lišty, hrebeňovej 

vložky a zápachovej uzávierky

• Jednoduché a spoľahlivé ako podlahový odtok

• Veľmi spokojní zákazníci vďaka jednoduchému 

čisteniu a modernému vzhľadu

← 157 mm →

← 300 mm – max. 1300 mm →
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FARBY A MATERIÁLY

Brúsená ušľachtilá oceľ
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PODLAHOVÝ ODTOK GEBERIT PRE SPRCHY

JEDNODUCHÉ
A KOMPAKTNÉ
Podlahový odtok Geberit je univerzálnym a osvedčeným riešením 

pre odvodnenie spŕch v úrovni podlahy. Medzi jeho výhody patrí 

minimalistický dizajn a konštrukcia, dômyselná funkčnosť a jedno-

duchá montáž.

VEĽKÝ VÝKON V MALOM BALENÍ
Podlahový odtok Geberit je najlepším riešením všade 
tam, kde se kladie dôraz na čo najjednoduchšiu montáž  
a čo najnižšiu cenu. Niekedy môže byť výhodou aj malý 
rozmer roštu, ktorý meria len 80 × 80 mm. Pod roštom  
sa ukrýva kvalitná technológia, ktorá robí z firmy Geberit 
jedného z najlepších svetových dodávateľov sanitárnych 
technológií.

MALÉ A PRESNÉ
Podlahový odtok Geberit presvedčí  
svojou kompaktnou konštrukciou (rošt 
má rozmery iba 80 × 80 mm)  
a vysokou funkčnosťou. Výšku, vyosenie  
a naklonenie roštu možno nastaviť  
tak, aby vyhovovali parametrom dlažby.

VŽDY ČISTÉ
Pod roštom sa nachádza hrebeňová  
vložka, ktorá sa dá jednoducho vybrať  
a vyčistiť. Tak možno účinne predchádzať 
zaneseniu zápachovej uzávierky  
a pripájacieho potrubia. •  Šikovné detaily pre bezproblémovú montáž

•  Rošt z masívnej ušľachtilej ocele

• Jednoduchá údržba vďaka integrovanej hrebeňovej vložke

← 80 mm →

←
 8
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DIZAJNY A MATERIÁLY

Ušľachtilá oceľ kruh Ušľachtilá oceľ štvorec

14 15



S
K

/1
2

.1
7

 ©
 G

eb
er

it 
S

lo
ve

ns
ko

 s
.r.

o.

Geberit Slovensko s.r.o. 
Karadžičova 10 
821 08 Bratislava 

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

www.geberit.sk


