
Najpopulárnejšie systémy Geberit pre WC
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originálu



Technológia overená rokmi
Originálny závesný systém Geberit

Dôverujte originálu
Prvé podomietkové splachovacie nádržky 
Geberit boli inštalované pred takmer 50 rokmi 
u našich spokojných zákazníkov. Neustálym 
zdokonaľovaním každého detailu vám poskytujú 
technológiu tichého a účinného splachovania, 
na ktorú sa môžete s plnou dôverou
spoľahnúť. Každému detailu, od pripojenia 
vody po kanalizačné pripojenie, sme venovali 
maximálnu pozornosť.

Úspora miesta
Systém Geberit v kombinácii 
so závesným WC vytvára viac 
priestoru, a to pod samotnou 
misou, ako aj nad nádržkou - 
novovzniknutou poličkou.

Jednoduché čistenie
Ukrytie splachovacej nádržky 
do steny a zavesenie WC 
misy na stenu umožňujú 
jednoduchšie a rýchlejšie 
čistenie podlahy.

Úsporný systém
splachovania
Technológia Geberit ponúka 
možnosť splachovať tromi 
alebo šiestimi litrami vody. 
Minimalizuje sa tým spotreba 
vody, čo má priaznivý vplyv 
nielen na rodinný rozpočet, ale 
aj na životné prostredie.

Odsávanie zápachu
Geberit ponúka systém 
odsávania pachov priamo
z WC misy s následnou 
filtráciou vzduchu cez
uhlíkový filter, čo zaručí čistý 
vzduch v kúpeľni.

Pevnosť a stabilita
Oceľová konštrukcia montážneho 
rámu je zárukou, že záchodová 
misa unesie každého. Jeho 
konštrukcia bola navrhnutá
a testovaná na záťaž až 400 kg.

Maximálna spoľahlivosť
Splachovacia nádržka je
vyrobená z jedného kusa
a pre maximálnu spoľahlivosť je 
každá nádržka testovaná, čím sa 
overuje jej 100 % vodotesnosť.

Okamžitá dostupnosť
Tlačidlo splachovania možno 
v prípade potreby jednoducho 
a rýchlo odobrať, čo umožňuje 
neobmedzený prístup
k systému splachovania.

Pripravené na budúcnosť
Inštalačné systémy Geberit sú 
pripravené na inštaláciu sprcho- 
vacieho WC Geberit AquaClean 
kedykoľvek v budúcnosti bez 
stavebných úprav.

WELL – štítok efektívnosti využívania vody
Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 12 cm (UP320)
s najvyšším hodnotením efektívnosti – štítok WELL triedy A
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Rýchlo, čisto, dizajnovo
Geberit Monolith – ideálny aj na
rekonštrukcie

Na získanie skutočne štýlovej toalety 
nepotrebujete podstupovať technicky
a cenovo náročnú prestavbu celej kúpeľne.
Geberit Monolith ukrýva všetko technické 
zázemie vrátane nádržky a rozvodov za 
jednoducho tvarovaným modulom, ktorý 
sa ľahko inštaluje a ponúka veľa možností 
na uplatnenie vašej kreativity. S predným 
bezpečnostným sklom v čiernej, bielej, 
zelenkavej alebo hnedej farbe v kombinácii
s elegantnou stojacou alebo závesnou 
toaletnou misou sa stane ozdobou vašej 
kúpeľne. Tento medzinárodne ocenený 
dizajnový modul je možné použiť aj
v kombinácii so sprchovacou toaletou
Geberit AquaClean.

Sanitárny modul Geberit Monolith
Stavebná výška 101 cm (alternatívne 114 cm)

Typy: - pre závesné WC
 - pre stojacie WC
 - pre sprchovacie
  WC Geberit AquaClean

Farby: - biela
 - zelenkavá
 - hnedá
 - čierna

Sanitárny modul Geberit Monolith
získal viacero ocenení za dizajn.

Ďalšie modely sanitárneho modulu Geberit Monolith nájdete v katalógu výrobkov alebo na www.geberit.sk
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Vždy čistý vzduch
Systém odsávania zápachu
Geberit DuoFresh

Nový systém Geberit DuoFresh vnesie do 
vašej kúpeľne závan čerstvého vzduchu. 
Jeho tajomstvo je skryté v stene. Stlačením 
tlačidla sa aktivuje systém odsávania priamo 
z toaletnej misy, takže pachy nemajú 
šancu preniknúť do okolia. Odsatý vzduch 
sa čistí pomocou filtra s aktívnym uhlím 
a vypúšťa sa otvormi okolo splachovacieho 
tlačidla späť do miestnosti. Vďaka tejto 
technológii funguje Geberit DuoFresh 
nezávisle od vzduchotechniky alebo od 
prívodu vonkajšieho vzduchu a predstavuje 
jednoduchý spôsob, ako znížiť energetickú 
spotrebu, najmä v zimných mesiacoch. 
Systém Geberit DuoFresh je možné použiť 
aj v kombinácii so sprchovacou toaletou 
Geberit AquaClean.

Systém Geberit DuoFresh sa skladá zo špeciálneho montážneho 
prvku Duofix pre WC, ktorý má oproti štandardnému prvku ešte 
navyše odsávaciu rúrku, a z jednotky odsávania zápachu s filtrom, 
ktorá je súčasťou ovládacieho tlačidla Sigma40. Tlačidlo Sigma40 
je navyše štandardne vybavené dávkovačom WC blokov.

Odporúčanie odborníka:
Odporúčame vám inštalovať prvok Duofix pre WC s filtráciou aj v tom prípade,
keď momentálne neplánujete inštaláciu odsávania pachov. Finančný rozdiel je minimálny, 
a ak v budúcnosti zmeníte názor, budete mať všetko pripravené na jeho jednoduchú 
montáž bez stavebných úprav.

Geberit Duofix pre závesné WC
- štandardný montážny prvok
 pre závesné WC
- stavebná výška 112 cm
- kat. číslo 111.370.00.5
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Riešenie pre každú situáciu
Montážny prvok Geberit Duofix

Najrýchlejším riešením montáže podomietkovej splachovacej 
nádržky a upevnenia závesnej toaletnej misy je systém Geberit 
Duofix. Je to univerzálny samonosný montážny systém
s nádržkou Sigma (na splachovanie spredu) alebo s nádržkou 
Kappa (na splachovanie zhora alebo spredu). Geberit Duofix 
sa montuje do ľahkých stien a priečok a tiež ako predstenová 
montáž pri masívnych konštrukciách. Na tento prvok je možné 
kedykoľvek v budúcnosti inštalovať sprchovacie WC Geberit 
AquaClean.

Geberit Duofix pre závesné WC
s nádržkou Sigma
- štandardný montážny prvok pre závesné WC
- stavebná výška 112 cm
- ovládanie spredu
- kat. číslo 111.300.00.5
- vhodné typy tlačidiel: Sigma, Tango, Bolero
- možnosť použiť dávkovač WC blokov
 do nádržky s tlačidlami Sigma

Geberit Duofix Special pre závesné WC
s nádržkou Sigma
- montážny prvok pre bytové jadrá
 (s upevnením do bočných stien)
- stavebná výška 115 cm
- ovládanie spredu
- kat. číslo 111.355.00.5
- vhodné typy tlačidiel: Sigma, Tango, Bolero
- možnosť použiť dávkovač WC blokov
 do nádržky s tlačidlami Sigma

Geberit Duofix pre závesné WC 
s nádržkou Omega
- znížený montážny prvok pre závesné WC
- stavebná výška 98 cm (82 cm)
- ovládanie spredu alebo zhora
- kat. číslo 111.030.00.1 (111.003.00.1)
- vhodné typy tlačidiel: Omega
V ponuke od 1. 7. 2014.

Geberit Duofix pre závesné WC
s nádržkou Omega
- montážny prvok pre závesné WC
- stavebná výška 112 cm
- ovládanie spredu
- kat. číslo 111.060.00.1
- vhodné typy tlačidiel: Omega
V ponuke od 1.7.2014.

Ďalšie modely montážnych prvkov Geberit Duofix nájdete v katalógu výrobkov alebo na www.geberit.sk
Prehľad splachovacích tlačidiel nájdete v samostatnej brožúre alebo na www.geberit.sk
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Overené riešenie
Montážny prvok Geberit Kombifix

Jednoduchým a rokmi overeným riešením montáže 
podomietkovej splachovacej nádržky a upevnenia toaletnej 
misy je montážny prvok Geberit Kombifix. Prvok nie je 
samonosný a treba ho zamurovať do steny. Iba dôsledné 
obmurovanie dáva prvku stabilitu potrebnú na inštaláciu 
závesného WC. Na tento prvok je možné kedykoľvek
v budúcnosti inštalovať sprchovacie WC.

Geberit Kombifix pre závesné WC
s nádržkou Sigma
- štandardný montážny prvok pre závesné WC
- stavebná výška 108 cm
- ovládanie spredu
- kat. číslo 110.302.00.5
- kat. číslo 110.300.00.5 (model doplnený 
 o výplňový segment a o súpravu na tlmenie hluku)
- vhodné typy tlačidiel: Sigma, Tango, Bolero
- možnosť použiť dávkovač WC blokov
 do nádržky s tlačidlami Sigma

Geberit Kombifix pre závesné WC
s nádržkou Omega
- montážny prvok pre závesné WC
- stavebná výška 98 cm (82 cm) 
- ovládanie spredu/zhora 
- kat. číslo 110.010.00.1 (110.000.00.1)
- vhodné typy tlačidiel: Omega
V ponuke od 1.7.2014.

Geberit Kombifix pre závesné WC
s nádržkou Omega
- montážny prvok pre závesné WC
- stavebná výška 108 cm 
- ovládanie spredu 
- kat. číslo 110.020.00.1 
- vhodné typy tlačidiel: Omega
V ponuke od 1.7.2014.

Ďalšie modely montážnych prvkov Geberit Kombifix nájdete v katalógu výrobkov alebo na www.geberit.sk
Prehľad splachovacích tlačidiel nájdete v samostatnej brožúre alebo na www.geberit.sk
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Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Slovensko

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

→ www.geberit.sk


