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Geberit Silent-PP.
Hrdlový kanalizačný systém  
pre viacpodlažné budovy.
Nový hrdlový kanalizačný systém Geberit 
Silent-PP je hydraulicky a akusticky  
optimalizovaný. Súčasťou systému je 
široký sortiment vzájomne zladených 
tvaroviek a rúr rôznych dimenzií. Vďaka 
týmto vlastnostiam je možné vytvoriť 
kanalizačné potrubie rýchlo, jednodu-
cho a úsporne. V kombinácii s naším 
osvedčeným protihlukovým kanalizač-
ným potrubím Geberit Silent-db20 zís-
kate spoľahlivý a ucelený systém, ktorý 
splní aj najnáročnejšie požiadavky hy-
gienických predpisov. S novou kombi-
novanou odbočkou, skonštruovanou 
pre bytové jadrá, je teraz možné bez 
problémov použiť akusticky optimali-
zovaný systém Geberit Silent-PP aj pre 
jednoduchú výmenu odpadového po-
trubia v panelových domoch.  
To je Know-How Installed.

Zvuk 
ticha.
Geberit Silent-PP



Akustická optimalizácia
Nový hrdlový kanalizačný systém 
Geberit Silent-PP je ideálny pre 
zvislé odpadové potrubie a tiež pre 
rýchlu inštaláciu zvukovo optima-
lizovanej vnútornej kanalizácie vo 
viacpodlažných budovách. Pevné 
trojvrstvové rúry a hydraulicky  
optimalizované tvarovky zaručujú 
zvýšenú prietokovú kapacitu  
a menej hluku v kanalizačnom  
potrubí.

Vysoká kruhová pevnosť  
a spoľahlivý tesniaci materiál
Vysoká kruhová pevnosť systémo-
vých rúr Geberit Silent-PP a tva-
rovky s vrúbkovaným profilom sú 
zárukou jednoduchej a bezpečnej 
montáže. Spoľahlivosť a dlhodobú 
tesnosť celého systému zaručuje 
osvedčené profilované tesnenie 
z EPDM.

Odolnosť voči teplotným zmenám
Rúry a tvarovky Geberit Silent-PP 
sú vyrobené z odolného materiálu, 
ktorý odoláva nízkym teplotám  
a preto je možné s nimi pracovať aj 
v mraze bez rizika vzniku trhlín.

Odolnosť voči UV žiareniu
Vysoký podiel čiernych sadzí  
v rúrach a tvarovkách kanalizač-
ného systému Geberit Silent-PP 
spoľahlivo zabraňuje krehnutiu 
materiálu. Vysoká odolnosť voči  
UV žiareniu umožňuje krátko-
dobé skladovanie vo vonkajšom 
prostredí.

Malá dilatácia
Vďaka menšej tepelnej rozťažnosti 
trojvrstevného potrubia Geberit  
Silent-PP možno inštalovať celý 
kanalizačný systém bez použitia 
dilatačných hrdiel. Tepelná rozťaž-
nosť sa vyrovnáva v hrdlách. Tým 
sa znižujú náklady a tiež čas po-
trebný na montáž.

Kontrolovateľná hĺbka zasunutia
Správna hĺbka zasunutia tvaroviek 
je stanovená dorazom – náročné 
meranie a označovanie odpadá. 
Tým je zaistená bezpečná a rýchla 
montáž. Kvalitné spoje sú zárukou 
spoľahlivosti a dlhodobej tesnosti 
celého kanalizačného systému.

Systémové riešenie
Geberit Silent-PP je ucelený,  
akusticky optimalizovaný systém 
 na odvod splaškových vôd  
s priemerom rúr d 32, 40, 50, 75, 
90, 110, 125 a 160 mm. Geberit 
Silent-PP možno bez problémov 
kombinovať s vysoko odhluč-
neným kanalizačným systémom 
Geberit Silent-db20.

Spoľahlivé prechodové spoje
Pre bezpečné napojenie pripá-
jacieho kanalizačného potrubia 
Geberit Silent-PP na zvislé odpa-
dové potrubie zvukovo izolačného 
systému Geberit Silent-db20 sú  
k dispozícii prechodky s nerezo-
vým prídržným prvkom. Nerozo-
berateľná prechodka je zárukou 
spoľahlivého spojenia oboch 
systémov.

Vyššia hydraulická kapacita
Hydraulicky optimalizovaná geo-
metria tvaroviek Geberit Silent-PP 
umožňuje úspornejšie dimenzova-
nie. Menšie priemery potrubia sú 
ekonomické a majú väčšiu prie-
tokovú kapacitu. Ďalšie zníženie 
nákladov vzniká vďaka menším 
rozmerom inštalačných šácht. 

Jednoduché vyrovnávanie
Všetky tvarovky hrdlového kanali-
začného systému Geberit Silent-PP 
majú značenie v uhloch po 30°. To 
umožňuje jednoduché a rýchle vy-
rovnávanie pri zasúvaní do hrdiel.  
Takto chápeme Know-How Installed.

Od trojvrstvovej rúry  
po dizajnovú tvarovku.
10 dobrých dôvodov pre
hrdlový kanalizačný systém  
Geberit Silent-PP.


