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večera.
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Viac flexibility.
V mnohých variantoch. 

Sanitárne moduly Geberit Monolith 
ponúkajú nečakané možnosti pri 
navrhovaní vašej kúpeľne. Môžete 
ich napríklad kombinovať s väčšinou 
bežne dostupných keramických 
zariaďovacích predmetov. Čelná 
platňa modulu vyrobená z vysoko 
kvalitného bezpečnostného skla je 
k dispozícii v niekoľkých farbách. 
Inštalácia modulu zvyčajne nevy-
žaduje žiadne zásahy do stavebnej 
konštrukcie budovy. To oceníte nielen 
pri novostavbách, ale predovšetkým 
behom rekonštrukcií. Skrátka, naše 
sanitárne moduly sme premysleli 
do posledného detailu a preto môžu 
ponúknuť oveľa viac, ako by sa na 
prvý pohľad mohlo zdať. 

32



Účinný
Keramický voštinový filter pre 
čistý vzduch bez zápachu

Jemný
Splachovanie sa spúšťa  
ľahkým dotykom prstov

Inteligentný
Automatické vypínanie  
a zapínanie ovládané pomocou 
senzora

Tichý
Ventilátor pre odsávanie  
zápachu

Flexibilný
Svetelný senzor rozpozná  
deň a noc

Príjemná atmosféra
Osvetlenie ComfortLight  
v niekoľkých farbách

Žiarivá hviezda.
Geberit Monolith Plus.

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. 

teplá biela purpurová žltáoranžová tyrkysová biela modrá 

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?
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Dokonalá harmónia.
Pre každý vkus. 

Harmonické proporcie, vysoko 
kvalitné materiály a sofistikované 
technológie: Sanitárny modul 
Geberit Monolith pre WC sa 
perfektne hodí do malých aj 
veľkých kúpeľní a dáva vyniknúť 
zariaďovacím predmetom. 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 nová toaleta Geberit AquaClean 
Sela, ktorá vás očistí vodou. 
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Menej práce.
Viac kúpeľne. 

Stará kúpeľňa

Nová kúpeľňa 

Sanitárne moduly Geberit Monolith vám 
poskytnú nebývalú voľnosť pri rekonštrukcii 
kúpeľne. Počas inštalácie modulu Monolith 
nevzniká takmer žiadny neporiadok, pretože 
nie je potrebné nič búrať a možno použiť 
jestvujúce pripojenia na vodu a kanalizáciu. 
Stavebné práce sú zredukované na minimum. 
Doprajte svojej kúpeľni nový vzhľad s týmto 
nadčasovým krásnym dizajnom. 
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Farby

Hnedé sklo / 
hliník (SQ)

Biele sklo / 
hliník (SI)

Čierne sklo / 
hliník (SJ)

Zelenkavé sklo / 
hliník (SL)

Jednoduchá príprava a montáž.
Prehľad sanitárnych modulov  
Geberit Monolith.
Na tejto stránke nájdete najbežnejšie farby a modely  
vrátane ich rozmerov a objednávacích čísiel.

 Výška 101 cm  Výška 114 cm

 Geberit 
 Monolith 

Geberit 
Monolith Plus

 Geberit 
 Monolith 

Geberit 
Monolith Plus

Pre závesné WC  
a Geberit AquaClean  
Sela 

biely  131.022.SI.1 
čierny  131.022.SJ.1
hnedý  131.022.SQ.1 
zelenkavý  131.022.SL.1

131.222.SI.1 
131.222.SJ.1
131.222.SQ.1 

biely  131.031.SI.1 
čierny  131.031.SJ.1
hnedý  131.031.SQ.1 

131.231.SI.1 
131.231.SJ.1
131.231.SQ.1 

Pre WC stojacie  
na podlahe 

biely  131.003.SI.1 
čierny  131.003.SJ.1
hnedý  131.003.SQ.1 
zelenkavý  131.003.SL.1

131.203.SI.1 
131.203.SJ.1
131.203.SQ.1 

biely  131.033.SI.1 
čierny  131.033.SJ.1
hnedý  131.033.SQ.1 

131.233.SI.1 
131.233.SJ.1
131.233.SQ.1 

Pre Geberit AquaClean  
8000 / 8000plus 

biely  131.023.SI.1 
čierny  131.023.SJ.1
hnedý  131.023.SQ.1

131.223.SI.1 
131.223.SJ.1
131.223.SQ.1

biely 131.032.SI.1 
čierny  131.032.SJ.1
hnedý  131.032.SQ.1

131.232.SI.1 
131.232.SJ.1
131.232.SQ.1

Modely pre WC  

Sanitárny modul Geberit Monolith pre WC 
možno kombinovať s celým radom rôznych  
závesných a stojacích WC a toaliet Geberit  
AquaClean. Súčasťou modulu je splachovacia  
nádržka pre dve množstvá vody šetrná  
k životnému prostrediu. Sanitárny modul 
Geberit Monolith Plus pre WC ponúka ďalšie 
zaujímavé funkcie: integrované odsávanie 
zápachu, senzorovú technológiu a osvetlenie 
ComfortLight.

Geberit Monolith  
a Geberit Monolith Plus pre WC 
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Ďalšie informácie nájdete na adrese:  

→ www.geberit.sk /monolith
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Geberit Slovensko s.r.o. 
Karadžičova 10 
821 08 Bratislava 

T: +421 2 4920 3071 
F: +421 2 4920 3072 
sekretariat.sk@geberit.com 

→  www.geberit.sk
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