Wybór jest
ważny.
Twój wybór.
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To nie jakaś łazienka, to Twoja łazienka.
Wybierasz przycisk, który odzwierciedla Twój styl.
Nie akceptujesz kompromisów przy wyborze
elementów wykończeniowych w łazience. Tutaj
znajdziesz idealny dla siebie przycisk do WC, który
rozpieści Twoją łazienkę swoją funkcjonalnością.
Możesz go mieć dzięki firmie Geberit, która łączy
wzorniczą elegancję z innowacyjnymi funkcjami.

Prosty wybór?
W tej broszurze znajdziesz zdjęcia przycisków w rzeczywistej wielkości. Złóż ją na pół, przyłóż
do ściany i wybierz przycisk, który pasuje najlepiej do Twojej łazienki i Twoich wymagań.
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Stwórz własną łazienkę.
Żądaj bezkompromisowej
estetyki i funkcjonalności.

Geberit zapewnia dyskretne i niezawodne funkcje, wyjątkową
wygodę i trwałość, a wszystko to zza ściany. Jedyne co pozostaje
widoczne, to interfejs do technologii za ścianą: przycisk spłukujący.
Wybór odpowiedniego przycisku jest niezmiernie ważny - będzie
Ci on towarzyszył przez najbliższe lata. Wybierz taki, który najlepiej
spełni Twoje wymagania i będzie idealnie pasował do wnętrza
Twojej łazienki.
Przyciski o kształcie prostokątnym mają wiele nowoczesnych
funkcji. Dzięki szerokiej gamie takich przycisków od firmy Geberit,
możesz stworzyć nowoczesną i indywidualną łazienkę sam.
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Geberit Sigma30.
Eleganckie linie.
→→ Sześć wariantów kolorystycznych.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Tworzywo sztuczne najwyższej jakości.
→→ Dostępna wersja do pisuarów.
→→ Możliwość zastosowania pojemnika na kostki higieniczne
(patrz s. 60).
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chrom błyszczący / chrom
matowy / chrom błyszczący
115.883.KH.1

biały / chrom błyszczący /
biały
115.883.KJ.1

biały / złoty / biały
115.883.KK.1

biały / chrom matowy / chrom
matowy
115.883.KL.1

czarny / chrom błyszczący /
czarny
115.883.KM.1

chrom matowy / chrom błyszczący / chrom matowy
115.883.KN.1
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Geberit Omega30.
Jeszcze sprytniej!

25 %

Rzeczywiste wymiary przycisku = 25% mniejszy niż przycisk Sigma30.

→→ Sześć wariantów kolorystycznych.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Tworzywo sztuczne najwyższej jakości.
→→ Wyjątkowo małe wymiary.
→→ Spłukiwanie od przodu lub z góry.
→→ Dostępna wersja do pisuarów.
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chrom błyszczący / chrom
matowy / chrom błyszcący
115.080.KH.1

chrom matowy / chrom błyszczący / chrom matowy
115.080.KN.1

czarny / chrom błyszczący /
czarny
115.080.KM.1

biały / złoty / biały
115.080.KK.1

biały / chrom błyszczący /
biały
115.080.KJ.1

biały / chrom matowy / chrom
matowy
115.080.KL.1
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Geberit Sigma30 z funkcją "stop".
Bezkompromisowy styl.
→→ Cztery warianty kolorystyczne.
→→ Oszczędne spłukiwanie z funkcją "stop".
→→ Wykonanie z metalu.
→→ Duży przycisk spłukujący.
→→ Dostępna wersja do pisuarów.
→→ Możliwość zastosowania pojemnika na kostki higieniczne
(patrz s. 60).

biały / chrom błyszczący /
biały
115.893.KJ.1
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stal szczotkowana / chrom
błyszczący / stal szczotkowana
115.893.KX.1

chrom błyszczący / stal szczotkowana / chrom błyszczący
115.893.KY.1

złoty
115.893.45.1
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Geberit Sigma40.
Czysta przyjemność.
→→ Pięć wariantów kolorystycznych.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Wykonanie ze szkła lub tworzywa sztucznego.
→→ Zintegrowany odciąg zanieczyszczonego powietrza
(patrz s. 62).
→→ Filtr z aktywnym węglem.
→→ Zintegrowany pojemnik na kostki higieniczne
(patrz s. 60).
→→ Zdobywca wielu nagród za design.
* Tylko w połączeniu
z elementem montażowym
do WC z odciągiem powietrza. Niezbędne podłączenie
elektryczne.

szkło czarne
115.600.SJ.1
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szkło umbra
115.600.SQ.1

szkło białe
115.600.SI.1

tworzywo sztuczne białe
115.600.KQ.1

tworzywo sztuczne czarne
RAL 9005
115.600.KR.1
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Geberit Sigma50.
Zaokrąglona elegancja.
→→ Siedem wariantów kolorystycznych.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Wykonanie ze szkła, tworzywa sztucznego lub metalu.
→→ Przycisk wykonany z trwałego odlewu cynkowego.
→→ Dostępna wersja do pisuarów.
→→ Brak ramki.
→→ Możliwość zastosowania pojemnika na kostki higieniczne
(patrz s. 60).
→→ Możliwość wypełnienia własnym materiałem
(patrz s. 46).

biały alpin
115.788.11.5

czarny RAL 9005
115.788.DW.5

chrom błyszczący
115.788.21.5

szkło dymione
115.788.SD.5

szkło zielone satynowane
115.788.SE.5

szkło umbra
115.788.SQ.5
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stal szczotkowana
115.788.GH.5
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Geberit Sigma60.
Idealnie płaski minimalizm.

24 %

Rzeczywiste wymiary przycisku = 24% mniejszy niż przycisk Sigma20.

→→ Cztery warianty kolorystyczne.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Wykonanie ze szkła lub metalu.
→→ Przycisk zlicowany ze ścianą.
→→ Opcjonalna ramka ozdobna.
→→ Zdobywca nagród za design.

stal szczotkowana
115.640.GH.1
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szkło białe
115.640.SI.1

szkło czarne
115.640.SJ.1

szkło umbra
115.640.SQ.1
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Geberit Omega60.
Małe jest piękne.

32 %

Rzeczywiste wymiary przycisku = 32% mniejszy niż przycisk Sigma60.

→→ Cztery warianty kolorystyczne.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Wykonanie ze szkła lub metalu.
→→ Wyjątkowo małe wymiary.
→→ Przycisk zlicowany ze ścianą.
→→ Opcjonalna ramka ozdobna.
→→ Spłukiwanie od przodu lub z góry.

stal szczotkowana
115.081.GH.1
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szkło białe
115.081.SI.1

szkło czarne
115.081.SJ.1

szkło umbra
115.081.SQ.1
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Geberit Sigma70.
Wyrafinowana elegancja.
→→ Cztery warianty kolorystyczne.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Wykonanie ze szkła lub stali nierdzewnej.
→→ Łatwe, wymagające nieznacznej siły spłukiwanie.
→→ Technologia pneumatyczna zasilana serwo-mechanizmem.
→→ Łatwe czyszczenie.
→→ Wygląda, jakby unosił się w powietrzu.
→→ Możliwość wykonania z własnego materiału
(patrz s. 46).

szkło białe
115.620.SI.1
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szkło umbra
115.620.SQ.1

szkło czarne
115.620.SJ.1

szczotkowana stal nierdzewna
115.625.FW.1
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Zdalny przycisk spłukujący
Geberit Typ 70.
Miniaturowa elegancja.

85 %

Rzeczywiste wymiary przycisku = 85% mniejszy niż przycisk Sigma70.

→→ Cztery warianty kolorystyczne.
→→ Wykonanie ze szkła lub stali nierdzewnej.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Możliwość umieszczenia w odległości do 2 m od spłuczki.
→→ Możliwość montażu w ścianie masywnej, płycie karton-gipsowej
lub płycie meblowej.
→→ Zdalne, wymagające niewielkiej siły spłukiwanie dzięki serwomechanizmowi.
→→ Łatwe czyszczenie.
→→ Informacja o zaślepkach otworu serwisowego na stronie 59.

szkło białe
115.630.SI.1
115.084.SI.1
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szkło umbra
115.630.SQ.1
115.084.SQ.1

szkło czarne
115.630.SJ.1
115.084.SJ.1

szczotkowana stal nierdzewna
115.630.FW.1
115.084.FW.1
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Idealny kształt: okrąg.
Estetyczne krągłości.

Okręgi to kształty idealne: można je jedynie przesunąć lub uporządkować.
Przyciski spłukujące Geberit korzystają z nowych form ich stosowania
i dopasowują do współczesnych trendów, z okalającymi obręczami lub bez
nich. Krągłości mogą harmonijnie stapiać się lub dążyć ku sobie. Rezultat
jest zawsze imponujący.
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Geberit Sigma01.
Świetny wygląd na okrągło.
→→ Sześć wariantów kolorystycznych.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Dostępna wersja do pisuarów.
→→ Tworzywo sztuczne najwyższej jakości.
→→ Możliwość zastosowania pojemnika na kostki higieniczne
(patrz s. 60).

biały alpin
115.770.11.5

czarny RAL 9005
115.770.DW.5

chrom błyszczący
115.770.21.5

chrom matowy
115.770.46.5

chrom błyszczący / chrom
matowy
115.770.KA.5

edelmessing
115.770.DT.5
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Geberit Sigma10.
Lśniące oblicze.
→→ Siedem wariantów kolorystycznych.
→→ Oszczędne spłukiwanie z funkcją "stop".
→→ Spłukiwanie manualne lub elektroniczne
(patrz s. 40).
→→ Dostępna wersja do pisuarów.
→→ Tworzywo sztuczne najwyższej jakości.
→→ Dostępna wersja ze stali nierdzewnej.
→→ Możliwość zastosowania pojemnika na kostki higieniczne
(patrz s. 60)

biały / chrom błyszczący /
biały
115.758.KJ.5

biały / złoty / biały
115.758.KK.5

czarny / chrom błyszczący /
czarny
115.758.KM.5

biały / chrom matowy / chrom
matowy
115.758.KL.5

chrom matowy / chrom błyszczący / chrom matowy
115.758.KN.5

chrom błyszczący / chrom
matowy / chrom błyszczący
115.758.KH.5
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szczotkowana stal nierdzewna /
polerowana / szczotkowana
115.758.SN.5
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Geberit Sigma20.
Podwójny efekt.
→→ Siedem wariantów kolorystycznych.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Dostępna wersja do pisuarów.
→→ Tworzywo sztuczne najwyższej jakości.
→→ Dostępna wersja ze stali nierdzewnej.
→→ Możliwość zastosowania pojemnika na kostki higieniczne
(patrz s. 60).
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chrom błyszczący / chrom
matowy / chrom błyszczący
115.882.KH.1

biały / chrom błyszczący / biały
115.882.KJ.1

biały / złoty / biały
115.882.KK.1

biały / chrom matowy / chrom
matowy
115.882.KL.1

czarny / chrom błyszczący /
czarny
115.882.KM.1

chrom matowy / chrom błyszczący / chrom matowy
115.882.KN.1

szczotkowana stal nierdzewna /
polerowana / szczotkowana
115.882.SN.1
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Geberit Omega20.
Dobrze zaokrąglone.

25 %

Rzeczywiste wymiary przycisku = 25% mniejszy niż przycisk Sigma20.

→→ Sześć wariantów kolorystycznych.
→→ Wyjątkowo małe wymiary.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Okrągłe przyciski z kontrastującymi obręczami.
→→ Spłukiwanie od przodu lub z góry.
→→ Dostępna wersja do pisuarów.

czarny / chrom błyszczący /
czarny
115.085.KM.1

chrom błyszczący / chrom
matowy / chrom błyszczący
115.085.KH.1

chrom matowy / chrom błyszczący / chrom matowy
115.085.KN.1

biały / chrom błyszczący / biały
115.085.KJ.1

biały / złoty / biały
115.085.KK.1

biały / chrom matowy / chrom
matowy
115.085.KL.1
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Zdalny przycisk spłukujący
Geberit Typ 01.
Sprytny przycisk, wolność projektowania.

83 %

Rzeczywiste wymiary przycisku = 83% mniejszy niż przycisk Sigma01.

→→ Trzy warianty kolorystyczne.
→→ Pojedyńcze, lub oszczędne dwudzielne spłukiwanie.
→→ Możliwość umieszczenia w odległości do 2 m od spłuczki.
→→ Możliwość montażu w ścianie masywnej, płycie kartongipsowej lub płycie meblowej.
→→ Zdalne, pneumatyczne spłukiwanie.
→→ Informacja o zaślepkach otworu serwisowego na stronie 59.

Mała obręcz - montaż w płycie
meblowej

biały
116.042.21.1
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chrom matowy
116.042.46.1

Duża obręcz - montaż w ścianie
masywnej lub płycie karton-gipsowej

chrom błyszczący
116.042.11.1
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Zdalny przycisk spłukujący
Geberit Typ 10.
Wszechstronny wybór.

83 %

Rzeczywiste wymiary przycisku = 83% mniejszy niż przycisk Sigma10.

→→ Pięć wariantów kolorystycznych.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Elegancki pierścień dekoracyjny.
→→ Możliwość umieszczenia w odległości do 2 m od
spłuczki.
→→ Możliwość montażu w ścianie masywnej, płycie
karton-gipsowej lub płycie meblowej.
→→ Zdalne, pneumatyczne spłukiwanie.
→→ Informacja o pokrywach serwisowych na stronie 59.
Mała obręcz - montaż w płycie
meblowej
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biały / chrom błyszczący
116.055.KJ.1

biały / złoty
116.055.KK.1

chrom matowy
116.055.KN.1

chrom błyszczący
116.055.KH.1

Duża obręcz - montaż w ścianie
masywnej lub płycie karton-gipsowej

czarny / chrom błyszczący
116.055.KM.1
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Spłukiwanie bezdotykowe.
Elektroniczna higiena.

Coraz więcej osób zauważa korzyści z możliwości bezdotykowej
obsługi spłuczki. Geberit, dzięki stosowanej w swoich systemach
nowoczesnej technologii może bez przeszkód spełnić oczekiwania
klientów, którzy chcą higienicznie i łatwo korzystać z toalety.
Bezdotykowa obsługa staje się standardem.
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Geberit Sigma80.
Świecąca przykładem.
→→ Dwa warianty kolorystyczne.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Bezdotykowe spłukiwanie (patrz s. 64).
→→ Wykonanie ze szkła wysokiej jakości.
→→ Oświetlenie LED w pięciu kolorach.
→→ Funkcja automatycznego spłukiwania.
→→ Zdobywca wielu nagród za design.

Kolor pasujący do Twojego nastroju
Po zbliżeniu się do WC dwie linie światła LED wskażą
dwie możliwości spłukiwania.

szkło czarne
116.090.SG.1
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szkło lustrzane
116.090.SM.1
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Geberit Sigma10, bezdotykowa.
Proste wzornictwo.
→→ Siedem wariantów kolorystycznych.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Bezdotykowe spłukiwanie (patrz s. 64).
→→ Zasilanie bateryjne lub z sieci.
→→ Funkcja automatycznego spłukiwania.
→→ Możliwość uruchamiania mechanicznego.
→→ Dostępna wersja do pisuarów.
→→ Dostępna wersja ze stali nierdzewnej, zabezpieczona śrubami.

czarny / chrom błyszczący
115.907.KM.1

chrom matowy / chrom
błyszczący
115.907.KN.1

chrom błyszczący / chrom
matowy
115.907.KH.1

biały / chrom błyszczący
115.907.KJ.1

biały / chrom matowy
115.907.KL.1

biały / złoty
115.907.KK.1
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szczotkowana stal nierdzewna /
polerowana
115.907.SN.1
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Dowolny projekt.
Twoja łazienka,
Twój styl.
Stwórz łazienkę, która jest wyjątkowa - bo według Twojego projektu.
Wybierz wszystkie produkty i motywy sam. Możesz wybrać jakie
chcesz wypełnienie do przycisków spłukujących Geberit Sigma50
i Sigma70. Wybierz takie, które idealnie będzie pasowało do płytek
bądź stylu łazienki. Twoja wyobraźnia nie ma ograniczeń.

→→ Indywidualny
46
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Indywidualny przycisk
Geberit Sigma50.
Idealnie dopasowany.

Przycisk spłukujący Geberit Sigma50.
Twoja łazienka może być wyjątkowa. Twój
ulubiony materiał lub motyw jako przycisk
spłukujący połączony z funkcjonalnym
i nowoczesnym przyciskiem Sigma50.
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Indywidualny przycisk
Geberit Sigma70.
Wybierz oryginalność.

Przycisk spłukujący Geberit Sigma70.
Baw się różnymi materiałami i projektami.
Ponieważ Geberit Sigma70 nie ma widocznych
przycisków, otwiera dla Ciebie zupełnie nowe
możliwości projektowe.
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Jednakowe wzornictwo.
Rodziny wzornicze Geberit.
Przyciski spłukujące do WC i pisuarów w jednakowym
wzorze: dzięki temu możesz uzyskać jednolity styl
w całej łazience. Sterowania pisuarowe z tej samej
rodziny wzorniczej co przyciski do WC mogą być
uruchamiane zarówno manualnie, jak i bezdotykowo
dzięki zastosowanej technologii podczerwieni.

52

53

Twój
styl.
Twój
wybór.

Typ 30

Typ 50

Typ 40

Typ 70

Typ 60

Typ 01

Typ 10

Typ 80

Typ 10

Typ 20

Przycisk
spłukujący
Sigma

Indywidualny

Indywidualny

Przycisk
spłukujący
Omega

Sterowanie
zdalne

Przycisk do
pisuaru
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*

* Rekomendowany wzór, pasujący do rodziny wzorniczej.

*

*

*

*

*

*
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Wybór jest ważny.
Inteligentna technologia od Geberit.

Jeśli możesz spłukać toaletę bezdotykowo, jeśli eleganckie
kolory wprowadzają przyjemną atmosferę do Twojej łazienki,
jeśli nieprzyjemne zapachy znikają zanim je wyczujesz, oznacza
to, że w Twojej łazience znajdują się wyjątkowe produkty
Geberit. Dzięki ich niezawodności i trwałości będziesz mógł
cieszyć się nimi przez długie lata.
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Zdecydowanie wygodniejsze.
Zdalne przyciski spłukujące Geberit.

Naciskany tysiące razy.
Pneumatyczne przyciski Geberit Typ 01 i Typ
10 były testowane latami. Ich technologia jest
oparta na ciśnieniu powietrza (nie na zasilaniu
elektrycznym).

Dopracowany nacisk.
Dzięki serwo-mechanizmowi
zastosowanemu w przycisku Typ 70,
wystarczy użyć niewielkiej siły, aby
spłukać toaletę. Niepotrzebne jest
zasilanie elektryczne.

Ze względu na różne projekty łazienek,
zastosowanie przycisku zdalnego może
okazać się idealnym rozwiązaniem. Na
przykład przy zastosowaniu niskiego
stelaża Omega ze spłukiwaniem z przodu,
otwarta deska WC może zakryć przycisk.
Stosując sterowanie zdalne możesz
przenieść przycisk w dowolne miejsce w
łazience na odległość do 2 metrów od
spłuczki.

Dyskretnie.
Dostępne w wielu kolorach i materiałach
zaślepki Geberit znakomicie maskują otwór
serwisowy. Wersja wypełniana własnym
materiałem pozwala prawie całkowicie
zapomnieć o jego istnieniu.

→→ Zdalne spłukiwanie
58
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Pojemnik na kostki higieniczne.
Higieniczna świeżość na długi czas.
Odchyl przycisk, umieść kostkę higieniczną w pojemniku
i gotowe. Tak łatwe jest utrzymanie higienicznej świeżości
w toalecie. Pojemnik na kostki jest kompatybilny z większością
przycisków serii Sigma i może być zamontowany w dowolnym
czasie. Umieszczona w pojemniku kostka powoli uwalnia swój
skład zapewniając czystość i higienę miski WC przy każdym
spłukaniu.

1

BIld???
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→→ Pojemnik na kostki higieniczne
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3

To takie proste: odchyl przycisk.
Umieść kostkę higieniczną
w pojemniku.
Zamknij i ciesz się świeżością przy
każdym spłukaniu.
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Świeże powietrze dla wszystkich.
Czyste powietrze w łazience.

Filtr z aktywnym węglem oraz
pojemnik na kostki higieniczne są
łatwo dostępne - znajdują się tuż
za przyciskiem.

Powietrze oczyszcza specjalny filtr
z aktywnym węglem.

Cichy wentylator wtłacza czyste
powietrze z powrotem do łazienki.

→→ Odsysanie zanieczyszczonego powietrza
62

92% ludzi twierdzi, że zapachy wpływają
na ich samopoczucie. To wystarczający
powód, aby osoba korzystająca z toalety
chwilę po kimś innym nie musiała zmagać
się z nieprzyjemnym zapachem. Rozwiązanie
problemu od lat stosowane w kuchni teraz
staje się standardem w łazience. Zwykłe
sposoby radzenia sobie z tym problemem,
jak otwieranie okna czy stosowanie odświeżaczy powietrza nie są dobrym rozwiązaniem.
System Geberit DuoFresh w prosty sposób
niweluje problem nieprzyjemnych zapachów
- odciąga zanieczyszczone powietrze
bezpośrednio z miski WC, a następnie
przepuszcza je przez filtr z aktywnym
węglem i wtłacza oczyszczone już powietrze
z powrotem do łazienki. Konieczność
wymiany filtra węglowego jest komunikowana
przez diodę w dyskretnie umieszczonym
przycisku, a sama wymiana jest wyjątkowo
prosta.

Nieprzyjemne zapachy odciągane
są bezpośrednio z miski WC.
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Bezdotykowo.
Estetyczna higiena.
Przyciski do WC i pisuarów
dostępne są w pasujących do
siebie wzorach.

→→ Bezdotykowe
64

Jeśli szukasz higieny bez kompromisów,
to mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie.
Bezdotykowe sterowania do WC spełnią
wszystkie Twoje wymagania - zawsze w
pełni i higienicznie.
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Dzisiejsze toalety idą z duchem czasu.
Podłączenia elektryczne to dzisiaj standard.
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2
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Zastosowanie podłączenia elektrycznego
w WC wynika z potrzeb naszych klientów:
łazienka powinna dostosowywać się
do potrzeb. W stelażach podtynkowych
Geberit znajdziesz wszystko, co jest
wymagane, aby podłączyć np. toaletę
myjącą Geberit AquaClean, czy przycisk
spłukujący Geberit Sigma80.
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Toaleta myjąca Geberit AquaClean
z przyciskiem Sigma50.
Bezdotykowe sterowanie WC,
Sigma80.
Odsysanie zanieczyszczonego
powietrza z systemem Geberit
DuoFresh i widocznym przyciskiem
Sigma40.
3
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Spłuczki podtynkowe Geberit.
Najlepsze jest to, czego nie widać.

4

Geberit
Sigma 12 cm (UP320)
WS10009-20110209

1
2
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Rurka ochronna do instalacji wodnej dla toalety
myjącej Geberit AquaClean.
Przewód dla systemu Geberit DuoFresh.
Nowoczesny, dwudzielny zawór spustowy.
Pojemnik na kostki higieniczne.
Oznaczenie położenia podłączenia elektrycznego.

6,0 l
5,0 / 4,0 l

www.well-online.eu

3

Dzisiaj można łatwo ukryć
całą technologię spłukiwania
za ścianą - rozwiązanie takie
jest bardziej higieniczne,
bezpieczniejsze i trwalsze.
Systemy instalacyjne Geberit
sprawiają, że wszystko to jest
proste i łatwe w wykonaniu,
włącznie z montażem
systemu DuoFresh, który
odciąga zanieczyszczone
powietrze bezpośrednio z
miski WC.
68
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Do każdej łazienki.
Spłuczki podtynkowe Sigma i Omega.
112 cm

Wszystko do siebie pasuje: stosowane w połączeniu
ze spłuczką przyciski z serii Sigma oferują dużą
funkcjonalność i komfort. Systemy spłukujące
Geberit Omega to ponadprzeciętna elastyczność
i mniejsze przyciski spłukujące. Oba systemy nie
wymagają użycia narzędzi w końcowym etapie
montażu, a także posiadają 25-letnią gwarancję
dostępności części zamiennych.
Dzięki temu masz szeroki wybór przycisków i stelaży,
a dzięki jednolitym nazwom będziesz miał pewność,
że wszystko będzie do siebie pasowało.

98 cm

82 cm

→→ Wysokość zabudowy 112 cm

→→ Szeroki wybór wysokości zabudowy:
112, 98 i 82 cm

→→ Spłukiwanie z przodu

→→ Spłukiwanie z przodu

→→ Stelaże dla toalet bez barier z regulacją
wysokości

→→ Spłukiwanie od góry dla stelaży o
wysokości zabudowy 82 i 98 cm

→→ Odsysanie nieprzyjemnych zapachów

→→ Mniejsze przyciski spłukujące

→→ Odpowiednie dla przycisków zdalnych

→→ Odpowiednie dla przycisków zdalnych

Spłuczka podtynkowa Sigma
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Spłuczka podtynkowa Omega
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WELL - jakość ochrony zasobów naturalnych.
Wydajność na pierwszy rzut oka.

Od wielu lat ludzie zwracają szczególną uwagę na
parametry produktów gospodarstwa domowego,
a od niedawna istotne stały się również parametry
urządzeń sanitarnych: oznaczenie WELL (Water
Efficiency Label) sprawia, że wybór bardziej wydajnych, oszczędzających wodę produktów, stał się
łatwiejszy. Teraz na pierwszy rzut oka widać, które
produkty oszczędzają cenne zasoby naturalne.
Oznaczenia WELL są bardzo zbliżone do oznaczeń
energetycznych urządzeń AGD w Unii Europejskiej.
Kilka produktów Geberit zostało już oznaczonych
etykietami WELL.
Wszystkie produkty przeznaczone dla użytkowników
prywatnych powinny oferować dodatkowe korzyści
zarówno przez dostarczanie wygodnych funkcji, jak
i efektywne wykorzystanie wody. Etykieta WELL to
odpowiedź na rosnące zagrożenia dla środowiska
naturalnego, a dzięki niej można dokonać szybkiego
i właściwego wyboru produktu.
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Geberit Sp. z o.o.
ul. Postepu 1
02-676 Warszawa
Polska
T +48 22 376 01 00
F +48 22 843 47 65
geberit.pl@geberit.com
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