
Myslíme 
na bu-
dúcnosť
Elektrina a voda na WC
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Inštalačné systémy Geberit sú už dnes  
pripravené na zvýšené nároky na pohodlie, 
ktoré prinesie budúcnosť.
Dnes si váš zákazník praje bežný a spoľahlivý  
inštalačný systém  pre WC s úsporným splacho-
vaním. Skôr či neskôr však zatúži mať na WC  
viac pohodlia – napríklad sprchovaciu toaletu ale-
bo odsávanie zápachu. A to bude tá chvíľa, keď  
s úľavou zistí, že všetko potrebné pre pripojenie 
vody alebo elektriny je na mieste. Vyhne sa tak 
nákladnej prestavbe. Či už ide o novostavbu alebo 
rekonštrukciu, s inštalačnými systémami Geberit 
poskytnete zákazníkovi takú prípravu, že neskor-
šie pridanie nových funkcií na WC už bude hrač-
kou. Je pravdepodobné, že vám za to jedného dňa 
poďakuje ďalšou zákazkou. 



Perfektne pripravené na nové  
nároky na WC. 
Inštalačné systémy Geberit – profesio-
nálne riešenie prívodu vody a elektriny.

Geberit Duofix Installationselement für  
Wand-WC mit integrierter Geruchsabsaugung
→ 111.370.00.5

Montážny prvok Geberit Duofix pre závesné WC s odsávaním  
zápachu s filtráciou 
→ 111.370.00.5

Geberit AquaClean 
8000/8000plus
Rúrková chránička pre skrytý 
prívod vody (otvor 1) integro-
vaná do montážnych prvkov 
Geberit pre WC umožňuje 
dodatočnú inštaláciu sprcho-
vacej toalety.

Geberit AquaClean Sela
Montážne prvky Geberit majú 
ešte jednu rúrkovú chráničku 
(otvor 2) pre skrytý prívod vody 
k toalete Geberit AquaClean 
Sela. Aj túto je možné využiť  
v prípade neskoršej montáže.

Integrovaná rúrková chrá-
nička pre prívod vody k toa-
lete Geberit AquaClean
Otvor pre skrytý prívod vody 
k toalete Geberit AquaClean 
8000/8000plus alebo pre 
viditeľný prívod vody k sprcho-
vaciemu sedadlu Geberit  
AquaClean 4000, 5000  
a 5000plus.

Integrovaná rúrková chrá-
nička pre prívod vody k toa-
lete Geberit AquaClean Sela.
Nový otvor pre skrytý prívod 
vody k sprchovacej toalete 
Geberit AquaClean Sela.

Bezdotykové ovládacie tlačidlá splacho-
vania Geberit Sigma10 a Sigma80
Bezdotykové tlačidlá sú vhodné nielen  
pre verejný sektor. Stále častejšie sa pou
žívajú aj v súkromnej sfére, pretože  
poskytujú viac hygieny a pohodlia. Vďaka 
rúrkovej chráničke pre elektrický kábel  
je možné ich  kedykoľvek v budúcnosti 
nainštalovať (otvor 3).

Odsávanie zápachu DuoFresh
Jednotka Geberit DuoFresh odsáva neprí-
jemný zápach  priamo v mieste jeho vzniku 
– vo WC mise. Montážne prvky Geberit  
s prípravou pre odsávanie zápachu umož-
nia nainštalovať Geberit DuoFresh  
a pripojiť ho k elektrickej sieti kedykoľvek  
v budúcnosti (otvor 3).

Kde je elektrická prípojka?
Informačný štítok v servisnom otvore 
označuje presnú polohu rúrkových chráni-
čiek určených na prívod vody a elektriny. 
V budúcnosti ich nebudete musieť prácne 
hľadať za stenou.

Nenápadné všestranné vybavenie
Nový montážny prvok Geberit Duofix pre závesné WC je skutočne všestranný.  
V štandardnej výbave sú zahrnuté:
– rúrkové chráničky pre prívod vody k sprchovacej toalete Geberit AquaClean
– príprava s rúrkou pre odsávanie zápachu priamo z WC misy
– rúrková chránička a krabica na pripojenie k elektrickej sieti
– otvor na skryté pripojenie k elektrickej sieti

To znamená, že váš zákazník je ideálne pripravený na vyššie nároky v budúcnosti.
A najlepšie na tom je: Prívody elektriny a vody ostávajú skryté. S inštalačným prvkom 
Geberit sa pripravujete na budúcnosť. Bez ďalších starostí a nákladov. 
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Otvor pre skrytý prívod elektrického 
prúdu
Tento otvor je určený pre umiestnenie 
rúrkovej chráničky na sieťové káble pre 
budúce skryté pripojenie sprchovacej toa-
lety a kombináciu s elektricky ovládanými 
tlačidlami. Je to univerzálny otvor pripra-
vený na každú eventualitu.

Otvor pre viditeľný prívod elektrického 
prúdu
Rúrková chránička pre sieťové káble umož-
ňuje v budúcnosti montáž zástrčky pre 
viditeľné pripojenie sprchovacích sedadiel.
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Pre viac informácií o ďalších možných 
spôsoboch pripojenia k sieti navštívte

→ www.geberit.sk
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