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łości.
Systemy Instalacyjne Geberit



Oto, jak dziś powstają łazienki.
Brak ograniczeń w projektowaniu 
pomieszczeń, szybki montaż na 
budowie, niewiele połączeń z  
innymi instalacjami, optymalny 
stosunek kosztów do korzyści. 
Oto, czego oczekują Wasi klienci, 
jeśli chodzi o projektowanie i  
prace instalacyjne w łazienkach i 
toaletach. Z systemami instala-
cyjnymi Geberit masz właściwą 
odpowiedź na każde wyzwanie.

Wiedza jest 
źródłem 
inspiracji.
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Geberit
Sigma 12 cm (UP320)
WS1000920110209

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

www.wellonline.eu

Spłuczki podtynkowe Geberit.
Standard niezawodności.

Technologia spłukiwania zapewniająca 
oszczędność wody
Spłuczki podtynkowe Geberit mogą być 
uruchamiane w trybie spłukiwania jedno-
ilościowego, dwudzielnego lub z funkcją 
"stop". Zawory spłuczek umożliwiają  
łatwą regulację ilości wody spłukującej,  
co zapewnia użytwkonikowi najbardziej 
efektywne zużycie wody.

Spłuczki jednoczęściowe
Instalatorzy oraz użytkownicy końcowi 
ufają polietylenowym spłuczkom Geberit 
od 50 lat. Są one produkowane jako jedna 
część, bez połączeń. Ponad 60 milionów 
zainstalowanych spłuczek mówi samo za 
siebie.

Różne wymiary
Spłuczki podtynkowe Geberit są dostępne 
w różnych wymiarach, dostosowanych 
do każdej sytuacji na budowie. Wszystkie 
modele wyposażone są w cichy zawór  
napełniający i niezawodny zawór spłukujący. 
Do obu zaworów jest pełen dostęp poprzez 
otwór rewizyjny.

Wyjątkowa dostępność części zamiennych
Instalacje podtynkowe muszą zapewniać 
wyjątkową trwałość. Z tego powodu Geberit 
gwarantuje przez 25 lat dostępność części 
zamiennych do wszystkich elementów  
niezbędnych dla funkcjonowania urządzenia, 
oferując wyjątkową ochronę dla Państwa 
inwestycji.

 → Zbiorniki bez łączeń, sprawdzane indywi-
dualnie i z gwarancją szczelności.

 → Miliony urządzeń zainstalowanych i 
przetestowanych w długim okresie

 → 25-letnia gwarancja dostępności części 
zamiennych

 → Wysoka wydajność użycia wody dzięki 
nowoczesnej technologii spłukiwania 
(WELL klasa A)

Zarówno w ścianach litych, jak i ściankach gipsowo-kartonowych 
spłuczka podtynkowa Geberit stanowi serce niezliczonych instalacji 
podtynkowych w łazience lub WC. Każdy szczegół tego produktu jest 
przemyślany i został przetestowany miliony razy.

Etykieta WELL (Water Efficiency Label, 
Oznakowanie Wydajności Użycia Wody) 
pomaga konsumentom wybierać produkty 
sanitarne zapewniające oszczędne zużycie 
wody. Spłuczce podtynkowej Geberit 
Sigma 12 cm przyznano najwyższy stopień 
efektywności.

1964 1982

Wprowadzenie 
spłuczki podtyn-
kowej Geberit

Wprowadzenie 
Geberit Kombifix 
– zabudowanej 
spłuczki jako  
fabrycznie składa-
nego elementu 
montażowego

Historia pełna innowacji.

1993 1996

Wprowadzenie 
Geberit GIS

Wprowadzenie 
Geberit Duofix

2008 2011 2013

Wprowadzenie 
Geberit DuoFresh 
– element WC ze 
zintegrowanym 
odciągiem nie-
przyjemnych  
zapachów i ze  
zintegrowanym 
pojemnikiem na 
kostki higieniczne

Wprowadzenie 
przycisku spłuku-
jącego Geberit 
Sigma70 - urucha-
miającego spłuki-
wanie toalety za 
pomocą siłownika

Wprowadzenie 
pierwszej na świe-
cie zabudowanej 
spłuczki do mon-
tażu i regulacji  
niewymagającej 
użycia narzędzi
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Inteligentnie zaprojektowana technologia 
instalacyjna
Elementy montażowe Geberit Duofix mogą 
być bez problemu zainstalowane bez  
pomocy innych osób. Elementy mocowane 
są do profili lekkich ścianek za pomocą 
wkrętów samogwintujących. Aby ułatwić 
kotwienie bezpośrednio do konstrukcji 
budynku, Geberit oferuje zestaw montażowy, 
który umożliwia wygodne i dokładne  
dostosowanie głębokości zabudowy.

Elementy montażowe Geberit Duofix.
Różnorodne rozwiązania dla precyzyjnego 
montażu.

Uniwersalne rozwiązania do zabudowy 
gipsowo-kartonowej
Przy budowie nowych obiektów, jak i przy 
remontach, niemal każdy możliwy problem 
w zabudowach gipsowo-kartonowych może  
zostać rozwiązany w elegancki sposób za  
pomocą elementów montażowych Geberit  
Duofix. Dzięki ich wyjątkowo mocnej  
konstrukcji i inteligentnie zaprojektowanym 
niezliczonym opcjom mocowania te ele-
menty montażowe dostosowane są do 
zabudowy naściennej o pełnej i niepełnej 
wysokości, jak również ścianek działowych.

Gotowe do montażu
Wszystkie elementy montażowe Geberit 
Duofix są fabrycznie przygotowane w taki 
sposób, żeby mogły być szybko montowane 
na budowie i podłączane do instalacji 
wodociągowej i kanalizacyjnej.

Używając Geberit Duofix, instalatorzy i projektanci mają do dyspozycji 
kompletną gamę samonośnych elementów montażowych do  
uniwersalnego stosowania dla większości sprzętów sanitarnych.

 → Uniwersalne elementy dla konstrukcji gipsowo-
-kartonowych.

 → Szybki i prosty montaż przez jedną osobę.

 → Mogą być łączone niemal z każdym systemem 
lekkich ścianek.

 → Elementy do toalet przygotowane do ukrytego 
podłączenia toalet myjących Geberit AquaClean

← Element Geberit Duofix do toalet podwie-
szanych – gotowy do zamontowania,  
ze zbiornikiem, z rurami i podłączeniem 
elektrycznym do toalety myjącej Geberit 
AquaClean.

1 Nogi montażowe dla prostego, dokładnego 
dostosowania wysokości.

2 Zestaw montażowy do mocowania elementu 
do ściany, wygodne, dokładne dostosowanie 
głębokości zabudowy.

3 Pełna gama mozliwości montażu odpływu w 
elemencie Geberit Duofix dla toalet 
podwieszanych.

4 Łatwe połączenie ścianek lekkich z profilami.

1

2

3

4
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System instalacyjny Geberit Duofix.
Błyskawiczny montaż na miejscu.

Zabudowa gipsowo-kartonowa oszczę-
dzająca powierzchnię
System instalacyjny Geberit Duofix nie  
wymaga mocowania tylnego do konstrukcji  
budynku w przypadku zabudów naściennych  
pełnej wysokości. Daje to dużą swobodę 
projektowania, na przykład lokalizowania  
instalacji sanitarnych w łazienkach przyle-
gających. Niewielka grubość wymagana  
dla ścianek działowych zapewnia oszczęd-
ność przestrzeni w porównaniu z konwen-
cjonalnymi zabudowami gipsowo-karto-
nowymi.

Wyrafinowana technologia teleskopowa
Po zamocowaniu szyn montażowych do 
sufitu i podłogi pionowe elementy kon-
strukcyjne o wysokości pomieszczenia 
mocowane są do szyny sufitowej przez 
przekręcenie o 45° i wyciągnięcie dolnej 
części. Technologia teleskopowa pozwala 
na montaż bez narzędzi i bez przycinania 
elementu na wymiar. Elementy konstruk-
cyjne mocowane są do szyny podłogowej 
za pomocą systemowego zacisku. Obro-
towa głowica umożliwia również montaż 
pod dachem spadzistym.

Cichy, szybki i czysty
W systemie instalacyjnym Geberit Duofix 
dostępna jest też opcja dostawy kom-
pletnych ścianek łazienkowych, w tym 
wyposażonych w przetestowaną ochronę 
pożarową i izolację dźwiękową, z jednego 
źródła. Minimalne pylenie, krótki czas 
montażu i brak hałasu są dodatkowymi za-
letami, szczególnie istotnymi, jeśli budynek 
jest użytkowany podczas remontu.

Optymalna izolacja akustyczna
Elementy montażowe Geberit Duofix 
mogą być montowane w dowolnej kolej-
ności. Izolacyjność akustyczna zabudów 
naściennych pełnej i niepełnej wysokości 
oraz ścianek działowych od konstrukcji 
budynku jest łatwo osiągalna.

Po dodaniu zaledwie dwóch komponentów - szyn i pionowych elementów 
konstrukcyjnych - element montażowy Geberit Duofix zamienia się w 
system instalacyjny, umożliwiający błyskawiczną i prostą budowę na 
miejscu kompletnych ścianek łazienkowych przenoszących obciążenia 
statyczne. Takie ścianki spełniają wymogi techniczne dla izolacyjności 
akustycznej i ochrony pożarowej w konstrukcjach gipsowo-kartonowych.

 → Szybki i łatwy montaż ścianek systemowych pełnej i niepełnej 
wysokości 

 → Dowolne usytuowanie osprzętu łazienkowego

 → Zgodność z regulacjami dotyczącymi ochrony pożarowej i izolacji 
akustycznej 

 → Zaprojektowane w sposób kompaktowy, nie zajmują dużo miejsca

 → Kompletne systemy zabudów naściennych i ścianek działowych,  
w tym panele do montażu płytek, z jednego źródła

1 Zamocuj profile systemowe Geberit Duofix 
do podłogi i sufitu.

2 Przykręć element konstrukcyjny Geberit 
Duofix do szyn montażowych Geberit Duofix 
i rozsuń przedłużki teleskopowe.

3 Zamocuj elementy montażowe Geberit 
Duofix do elementu konstrukcyjnego 
Geberit Duofix o wysokości pomieszczenia.

4 Zabezpiecz elementy montażowe Geberit 
Duofix za pomocą zapięć do szyn montażo-
wych.

1

2

3

4
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Specjalne wersje Geberit Duofix.
Przekonujące rozwiązania dla niemal 
każdej sytuacji budowlanej.

 → Element do toalet podwieszanych z odciągiem 
zanieczyszczonego powietrza Geberit DuoFresh.

 → Elementy do toalet podwieszanych do wnęk i 
narożników.

 → Elementy do umywalek, pisuarów i natrysków.

 → Obszerna gama wyrobów do łazienek dla osób 
niepełnosprawnych.

Czy chcesz spełnić szczególne życzenie klienta, czy poradzić sobie z 
wyjątkową sytuacją na budowie, szeroka gama elementów montażowych 
Geberit Duofix zawiera propozycje odpowiednie do rozwiązania 
zwykłych i niecodziennych problemów na budowie. Oto niektóre 
elementy montażowe do zastosowań specjalnych:

Ze wzmocnieniem
Łatwy do instalacji element Geberit Duofix 
wyposażony w płytę do montażu poręczy.
→ 111.790.00.1

Dostosowana wysokość siedzenia
Element Geberit Duofix ze zmienną wysokością 
do toalet podwieszanych ze spłuczką 
podtynkową Sigma 12 cm, dostosowany do 
potrzeb osób w różnym wieku.
→ 111.396.00.5

Odpływ w ścianie
Element Geberit Duofix do natrysków, z 
odprowadzaniem wody w ścianie, zawiera też 
płytę montażową do baterii natryskowych.
→ 111.580.00.1

„Wandaloodporne” zdalne sterowanie 
spłukiwaniem pisuaru
Element Geberit Duofix do pisuarów zapewnia 
niewidoczne, odporne na wandalizm sterowanie 
spłukiwaniem pisuaru.
→ 111.689.00.1

Do umywalek
Element Geberit Duofix do umywalek z ukrytym 
syfonem do łazienki dla osób niepełnosprawnych.
→ 111.480.00.1

Zmienna szerokość
Element Geberit Duofix ze zmienną szerokością 
do toalet podwieszanych ze spłuczką 
podtynkową Sigma 12 cm do montażu we 
wnękach lub pomiędzy dwiema ścianami.
→ 111.385.00.5

← Element Geberit Duofix do 
toalet podwieszanych ze  
zintegrowanym odciągiem 
zanieczyszczonego powietrza 
Geberit DuoFresh.
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 → Zintegrowana rura osłonowa dla podłączenia 
wody dla toalet myjących Geberit AquaClean.

 → Miejsce do niewidocznego podłączenia elek-
trycznego.

 → Dokładne wskazanie pozycji podłączeń na 
tabliczce informacyjnej, na otworze rewizyjnym.

Przyszłościowe rozwiązania.
Podłączenia elektryczne i wodne w  
pobliżu toalety.

Elementy montażowe Geberit do toalet podwieszanych mają miejsce 
na podłączenia energii elektrycznej i wody. Pozwala to klientom 
spełnić ich życzenia dotyczące podniesionego poziomu komfortu 
- na przykład za pomocą toalety myjącej - bez problemu, nawet wiele 
lat później.

← Optymalnie przygotowany  
na współczesne i przyszłe 
wymagania z rurami doprowa-
dzającymi do podłączenia 
wody i miejscami do podłączeń 
elektrycznych: element 
Geberit DuoFresh do toalet 
podwieszanych z odciągiem 
zanieczyszczonego powietrza.

Bezdotykowe spłukiwanie
Wyposażony w technologię dwudzielnego 
spłukiwania, zapewniającego oszczędność 
wody, bezdotykowy przycisk spłuczki Geberit 
Sigma10 gwarantuje maksimum wygody i higieny 
we wszystkich zastosowaniach. Przycisk może 
być zasilany z sieci lub bateryjnie.

Nowy poziom komfortu
Toaleta myjąca Geberit AquaClean zapewnia 
naturalną higienę z użyciem wody, gwarantując 
czystość i świeżość. Czy jako rozwiązanie 
uzupełniające, czy całościowe, toalety myjące 
Geberit AquaClean są wyjątkowo trwałymi 
produktami wysokiej jakości.

Gdzie jest przyłącze elektryczne?
Znak informacyjny przy otworze serwisowym 
zbiornika wskazuje dokładną pozycję rur  
osłonowych na wężyki zasilające w wodę oraz 
przewody elektryczne. Nie jest więc konieczne 
szukanie w przyszłości podłączeń za ścianą.

Wbudowany odciąg zanieczyszczonego 
powietrza
Eliminuje nieprzyjemne zapachy w miejscu, 
gdzie powstają - z Geberit DuoFresh usuwanie 
zapachów następuje bezpośrednio z miski WC. 
Odciąg zanieczyszczonego powietrza i filtr z 
aktywnym węglem są łatwo dostępne i zinte-
growane z przyciskiem spłukującym Geberit 
Sigma40 z funkcją spłukiwania dwudzielnego.

Inteligentny przycisk spłukujący
Wysokiej jakości bezdotykowy przycisk spłu-
kujący Geberit Sigma80 jest wykonany ze szkła, 
wyposażony w funkcję wykrywania użytkownika 
i automatycznego uruchamiania oświetlenia 
przycisku. Właściwości spłuczki, kolor listwy 
LED i inne cechy można zaprogramować indy-
widualnie.
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System spłukiwania Geberit Omega.
Niewielka przestrzeń, duża elastyczność.

Przy montażu podwieszanego WC przy parapecie okiennym lub pod 
skośnym dachem wysokość montażowa zbiornika staje się kluczowym 
kryterium. Ze spłuczką podtynkową Geberit Omega otrzymujemy 
rozwiązanie, za którym przemawia wiele argumentów.

Trzy warianty wysokości montażu
Nowy model spłuczki podtynkowej Geberit 
Omega może być montowany na wysoko-
ściach 82 cm, 98 cm lub 112 cm, w każdym 
wariancie zapewniając wyjątkową wydajność  
oraz oszczędzający wodę dwudzielny system 
spłukiwania.

Uruchamianie przyciskiem umieszczonym 
na górze / z przodu
Z minimalną głębokością wynoszącą 12 
cm spłuczka podtynkowa Geberit Omega 
pasuje niemal do każdej zabudowy na-
ściennej. Zależnie od warunków danego 
miejsca przycisk uruchamiający spłuczkę 
może być zamontowany na górze lub na 
przodzie zbiornika. Spłuczka oraz przycisk 
uruchamiający mogą zostać zamontowane 
bez specjalnych narzędzi.

Kompaktowe przyciski spłukujące
Dzięki zmniejszeniu otworu serwisowego 
do 180 mm x 110 mm ta nowa spłuczka 
umożliwia montaż niewielkich eleganckich 
przycisków uruchamiających, takich jak 
przycisk Geberit Omega20, Omega30 
lub licowanego z powierzchnią przycisku 
Geberit Omega60. Dodatkowo, z wypo-
sażonym w siłownik zdalnie sterowanym 
przyciskiem Omega70, Geberit oferuje 
także możliwość umieszczenia przycisku 
uruchamiającego w odległości 2 m od 
spłuczki.

1 Spłuczka podtynkowa Geberit Omega 
umożliwia uruchamianie spłukiwania z góry 
lub z przodu.

2 Małe, kompaktowe przyciski spłukujące 
dostarczają nowe możliwości projektowe.

3 Trzy dostępne wysokości montażowe 
zapewniają maksymalną elastyczność.

 → Elastyczne rozwiązanie do łazienki dostosowanej 
do specjalnych wymagań.

 → Trzy możliwe poziomy montażu (82 cm, 98 cm i 
112 cm).

 → Uruchamianie przyciskiem umieszczonym na 
górze / z przodu.

 → Może być zainstalowany bez użycia specjalnych 
narzędzi.

 → Niewielkie eleganckie przyciski uruchamiające 
lub zdalne uruchamianie spłukiwania.

3
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System instalacyjny Geberit GIS.
Ścianka łazienkowa zbudowana w  
zaledwie kilku krokach.

 → Dokładne obliczenia materiałów i prac.

 → Elastyczny system, dobrze przemyślana  
technologia połączeń.

 → Szybka instalacja elementów montażowych.

 → Prosta kompensacja niedokładności w wymiarach.

 → Solidna izolacja akustyczna.

System mocowań składający się z dwóch 
elementów
Włóż jeden element w drugi, wyrównaj 
i ściśnij ze sobą: trwałe łączenie profili 
Geberit GIS ze złączkami profili Geberit 
GIS jest błyskawiczne. Te dwa elementy 
szybko i bez użycia narzędzi tworzą  
kompletną konstrukcję wsporczą.

Sprytny system mocowania
Profile Geberit GIS mają bruzdy w kształcie 
jaskółczego ogona, co sprawia, że montaż 
elementów instalacyjnych jest szybki i łatwy. 
Elementy są mocowane do przygotowanej 
konstrukcji wsporczej za pomocą zatrza-
sków montażowych Geberit GIS lub śrub.

Solidna izolacja akustyczna
Wsporniki Geberit GIS zapewniają stabilne 
mocowanie ścianek łazienkowych w  
konstrukcji budynku. Izolacja akustyczna, 
wykonana z korka, gwarantuje efektywną 
izolację akustyczną pomiędzy konstrukcją 
wsporczą i konstrukcją budynku.

Wysoki poziom dokładności obliczeń
System Geberit GIS oferuje odpowiednie 
podłączenie niemal dla każdego urządzenia 
łazienkowego; spełnia też wymogi dla 
łazienek bez barier. Oprogramowanie do 
planowania Geberit ProPlanner wspiera 
firmy instalacyjne w tworzeniu rzutów i 
przekrojów, list koniecznych materiałów i 
części, a także w wykonaniu dokładnych 
obliczeń.

W systemie Geberit GIS konstrukcja wsporcza, elementy instalacyjne 
i płyty g-k montowane są w zaledwie kilku krokach, aby stworzyć 
kompletne ścianki łazienkowe z możliwością obłożenia płytkami.  
Ze względu na wyrafinowaną, wypróbowaną technologię połączeń 
zarówno łączenie elementów, jak i finalny montaż mogą być wykonane 
przez jedną osobę.

1 Szczegółowa lista elementów dostępna jest 
z oprogramowaniem do planowania Geberit 
ProPlanner.

2 Obcinarka może przyciąć na długość do 
czterech profili Geberit GIS na raz.

3 Łączenie profili Geberit GIS: jeden ,,klik’’ i 
wszystko jest bezpiecznie połączone.

4 Elementy montażowe Geberit GIS mogą być 
zamocowane na właściwym miejscu szybko 
i pewnie.
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Elementy montażowe Geberit GIS.
Doskonałe do pomieszczeń sanitarnych.

Elementy instalacyjne Geberit GIS zapewniają doskonałe wsparcie i 
odpowiednie podłączenia dla każdego rodzaju wyposażenia łazienki. 
Mogą być szybko zamontowane i dopasowane do konstrukcji wspor-
czych Geberit GIS oraz spełniają wszystkie wymagania klientów.

Wszystko do łazienki bez barier
Elementy Geberit GIS do toalet podwiesza-
nych przeszły testy stabilności i są 
dostosowane do dużych obciążeń, co  
jest wymagane w łazienkach dla osób 
niepełnosprawnych. Dodatkowo instalacja 
podkładek montażowych do poręczy  
lub miejsc do siedzenia pod prysznicem 
wymaga minimalnego wysiłku.

1 Do wszystkich popularnych konstrukcji 
ściennych i podłogowych: element Geberit 
GIS do natrysków, z odprowadzaniem wody 
w ścianie.

2 Element montażowy Geberit GIS do 
spłuczek podtynkowych Sigma może być 
też zamontowany w narożniku.

3 Płyty montażowe dla pewnego, stabilnego 
montażu poręczy.

Niemal do każdego zastosowania
Standardowo elementy Geberit GIS do 
toalet podwieszanych przygotowane są do 
montażu toalety myjącej Geberit AquaClean. 
Dostępne są także specjalne elementy do 
podłączenia odciągu zanieczyszczonego 
powietrza. Oferta obejmuje również elementy 
do montażu umywalek, pisuarów, bidetów i 
odpływów ściennych do natrysków 
bezbrodzikowych. Dodatkowo dostępne 
są płytki montażowe do podtynkowego i 
natynkowego montażu baterii, podłączenia 
pralki i zmywarki, a także płyty do montażu 
poręczy w łazienkach bez barier.

Więcej swobody projektowej
Dzięki różnorodności rozmiarów możliwe 
jest znalezienie doskonałego rozwiązania 
niemal dla każdego zadania w łazience. Dla 
przykładu: dostępne są elementy do toalet 
z półką na wysokościach 86 cm, 100 cm i 
114 cm, do instalacji pod parapetem lub 
skośnym dachem. Dostępny jest również 
specjalny moduł do instalacji toalet 
podwieszanych w narożnikach.

 → Zwiększona efektywność na 
placu budowy dzięki zopty-
malizowanym połączeniom z 
innymi instalacjami.

 → Przekonujące rozwiązania do 
ochrony pożarowej i izolacji 
akustycznej.

 → Opcje składania na budowie 
lub prefabrykacji w Twoim 
warsztacie.

1

2

3
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Elementy montażowe  
Geberit Kombifix.
Szeroki asortyment do łazienki i WC.

Gama elementów montażowych Geberit Kombifix obejmuje niemal 
wszystkie urządzenia sanitarne w łazience i WC. Zaprojektowane do 
zastosowania w ścianach masywnych, te gotowe do montażu elementy 
instalacyjne mogą być zainstalowane szybko i łatwo oraz połączone z 
dowolnymi przyłączami.

 → Elementy montażowe Geberit Kombifix: właściwe 
rozwiązanie do ścian ceglanych i betonowych.

 → Wypróbowane na całym świecie od 30 lat.

→ Wypróbowane elementy 
montażowe Geberit Kombifix 
są wykorzystywane w 
ścianach masywnych.

Do pisuarów
Element Geberit Kombifix do pisuarów zapewnia 
niewidoczne sterowanie pisuarem.
→ 457.689.00.1

Do umywalek
Element Geberit Kombifix do umywalek z  
bateriami naściennymi.
→ 457.430.00.1

Odpływ ścienny
Element Geberit Kombifix do natrysków, ukryty 
w ścianie.
→ 457.534.00.1

Do bidetów
Element Geberit Kombifix do podwieszanych 
bidetów.
→ 457.530.00.1

Element do WC, model standardowy
Element Geberit Kombifix do toalet podwiesza-
nych ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm oraz 
z zestawem izolacji akustycznej do instalacji 
ceramicznych misek toaletowych z wycisze-
niem.
→ 110.300.00.5

2322



Łazienki "bez barier".
Planowanie z myślą o przyszłości.

 → Szeroki asortyment niemal do każdego 
zastosowania w łazienkach dla niepeł-
nosprawnych.

 → Mała grubość zabudowy naściennej 
pomaga w optymalnym wykorzystaniu 
przestrzeni.

 → Elementy montażowe z przetestowaną 
wysoką wytrzymałością na obciążenia 
statyczne.

 → Łatwy montaż poręczy w przypadku 
ograniczeń w możliwości poruszania się. Gotowy na przyszłość oznacza:  

pozbawiony barier
Także łazienki o małej przestrzeni mogą 
być pozbawione barier dzięki niewielkiej 
głębokości zabudów naściennych w syste-
mach instalacyjnych Geberit GIS i Geberit 
Duofix. Nie trzeba nawet wspominać, że 
produkty Geberit do łazienek dla niepeł-
nosprawnych spełniają wszystkie wymogi 
prawne dotyczące ochrony przeciwpoża-
rowej, izolacji akustycznej i zabezpieczenia 
przed wilgocią; charakteryzuje je też  
wytrzymałość na obciążenia statyczne 
dzięki przetestowanej stabilności.

WC dostosowane do Twoich potrzeb
Geberit opracował specjalny element 
instalacyjny do montażu toalety z regulo-
waną wysokością. Umożliwia on regulację 
wysokości siedzenia do 49 cm. Instalacja 
płyt montażowych pozwala również na  
profesjonalny montaż poręczy do podparcia.

Odpływ w ścianie
Odpływ ścienny Geberit ułatwia instalację  
na poziomie podłogi, ponieważ cały osprzęt 
sanitarny może zostać zainstalowany w 
ścianie. Podłoga może zostać wykończona 
bez otworów na odpływy punktowe i liniowe.

Stylowe rozwiązanie
Zabudowane syfony umywalek także  
zapewniają swobodę poruszania się, 
ponieważ dzięki nim można wjechać pod 
umywalkę wózkiem inwalidzkim.  
Przyczyniają się też do eleganckiego  
wyglądu łazienki.

Ci, którzy budują, inwestują w przyszłość. Systemy instalacyjne 
Geberit GIS i Geberit Duofix są doskonałe do tworzenia łazienek, 
które zapewnią wysoki poziom wygody oraz bezpieczeństwa, kiedy 
staniecie się starsi i pojawią się ograniczenia ruchowe. Cel ten jest 
osiągany, dla przykładu, dzięki ściennemu odpływowi do natrysków 
montowanemu na poziomie podłogi, WC z regulowaną wysokością 
oraz ukrytemu syfonowi umywalki.

1 Element Geberit Duofix do toalet podwie-
szanych z regulacją wysokości.

2 Płyty montażowe z lewej i prawej strony WC 
pozwalają na instalację poręczy także 
znacznie później.

1

2

← Element instalacyjny Geberit Duofix z 
innowacyjnym odprowadzaniem wody  
dla natrysków bezbrodzikowych.
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Odpływ ścienny Geberit do natrysków.
Płaska podłoga, bez zbędnych przeszkód.

Instalacja odpływu z natrysku w ścianie - innowacja firmy Geberit. 
Odpływ ścienny Geberit do natrysków tak dobrze sprawdził się 
zarówno przy modernizacjach łazienek, jak i w nowo budowanych 
łazienkach, że kusi, aby mówić o nim jako o nowym standardzie.

Równa powierzchnia podłogi natrysku
Przesunięcie odpływu wody za ścianę umożliwia 
projektowanie posadzki jako równej powierzchni. 
Ułatwia to wykonanie wylewki oraz daje ogólne 
wrażenie ładu i porządku.

Uproszczone połączenia
Natryskowy odpływ ścienny Geberit jest zapro-
jektowany w ten sposób, że uwzględnia rozwią-
zanie wszystkich problemów z połączeniami z 
kafelkami. Zamontowanie dodatkowego profilu 
zbierającego przed odpływem ściennym ułatwia 
utworzenie delikatnego spadku w posadzce.

Praktyczne rozwiązania na co dzień
Elementem odpływu ściennego Geberit do 
natrysków jest sitko do włosów, które może 
zostać bardzo szybko wyjęte i oczyszczone. 
Dodatkowo odpływ ścienny ułatwia czyszczenie 
natrysku.

Za ścianką gipsowo-kartonową
Odpływ ścienny Geberit do natrysków może 
być wbudowany w ścianę łazienki i łatwo podłą-
czony do istniejących rur odpływowych. Elementy 
montażowe Geberit GIS i Geberit Duofix są od 
razu gotowe do instalacji, co znacząco zmniejsza 
ilość pracy koniecznej do ich zamontowania i 
gwarantuje szczelne, trwałe połączenia.

Montaż na niewielkiej wysokości
Dzięki małej głębokości syfonu odpływ ścienny 
do natrysków Geberit jest wyjątkowo dobrze 
dopasowany do pomieszczeń o niewielkiej 
grubości wylewki.

 → Innowacyjne i atrakcyjne wizualnie rozwiązania 
do odpływu wody z natrysku.

 → Szczególnie dobrze dopasowane do łazienek z 
jednym poziomem posadzki.

 → Ułatwione połączenia z kafelkami.

 → Ułatwione tworzenie spadku w posadzce z 
dodatkowym profilem zbierającym

2726



Wyposażony w siłownik
Delikatne dotknięcie wystarczy, aby siłownik 
umieszczony w otworze serwisowym zbiornika 
niemal bezszelestnie podniósł zawór spłukujący. 
Zwykłe popychacze uruchamiające spłukiwanie 
zostały usunięte.

Proste czyszczenie
Przycisk, wykonany z jednego kawałka szkła 
lub stali nierdzewnej, jest wyjątkowo łatwy w 
czyszczeniu.

Pełne rozwiązanie systemowe
Geberit Sigma70 dostosowany jest do wszystkich 
spłuczek podtynkowych Geberit z rodziny 
Sigma (poprzednio UP320, UP300 oraz UP720),  
i dlatego może zostać zamontowany w kilku 
dobrze znanych krokach, bez użycia narzędzi. 
Siłownik wyposażony jest w samooczyszczający 
filtr.

Wystarczy delikatne przyciśnięcie
Cienki przycisk ze szkła lub stali nierdzewnej 
zamocowany jest na niewidocznej dźwigni, co 
daje wrażenie unoszenia się przed ścianą. 
Wystarczy, że przyciśniesz go na głębokość 
kilku milimetrów, żeby uruchomić mechanizm 
spłukiwania.

Wyrafinowana elegancja.
Nowy przycisk spłukujący 
Geberit Sigma70.

Cienka płytka wykonana ze szkła lub stali nierdzewnej, zamontowana 
zaledwie kilka milimetrów od ściany, bez żadnych guzików czy gałek: 
oto wszystko, czego osoba zainteresowana dobrym designem 
potrzebuje, aby uruchomić spłukiwanie w systemie dwudzielnym. 
Pomimo tego, że stworzenie takiego przycisku wymaga ogromnego 
know-how, jego montaż jest błyskawiczny.

 → Unikatowe wzornictwo jest możliwe dzięki 
innowacyjnej technologii.

 → Pasuje do wszystkich spłuczek podtynkowych 
Geberit Sigma (w tym UP320, UP300, UP720).

 → Łatwy w montażu.
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Przyciski spłukujące Geberit.
Stylowe wizytówki dla instalacji podtyn-
kowych z najwyższej półki.

Systemy spłukiwania Geberit Omega

→	 Spłuczki	podtynkowe	Geberit	Sigma		(UP320/UP720),		
minimalna	wysokość	zabudowy	-		112	cm.

→	 Głębokość	ścianki	instalacyjnej	–	co	najmniej	12	cm.
→	 Uruchamianie	spłuczki	przyciskiem	umieszczonym	z	przodu.
→	 Dostępność	części	zamiennych	niezbędnych	do	funkcjono-

wania	gwarantowana	przez	25	lat.

→	 Spłuczki	podtynkowe	Geberit	Omega;	minimalna	wysokość	
montażu	to	tylko	82	cm

→	 Głębokość	ścianki	instalacyjnej	–	co	najmniej	12	cm		
(stan	surowy),	gdy	przycisk	uruchamiający	umieszczony		
jest	z	przodu.

→	 Uruchamianie	spłuczki	przyciskiem	umieszczonym	na	górze	
lub	z	przodu

→	 Dostępność	części	zamiennych	niezbędnych	do	funkcjono-
wania	gwarantowana	przez	25	lat

Geberit Sigma50

→  Technologia spłukiwania:  
2 zakresy spłukiwania

→  Wymiary: 246 mm x 164 mm

Geberit Sigma50,  
uniwersalny

→  Technologia spłukiwania:  
2 zakresy spłukiwania

→  Wymiary: 246 mm x 164 mm

Geberit Sigma20

→  Technologia spłukiwania:  
2 zakresy spłukiwania 

→  Wymiary: 246 mm x 164 mm

Geberit Sigma10

→  Technologia spłukiwania:  
funkcja "stop" 

→  Wymiary: 246 mm x 164 mm

Geberit Sigma40

→  Technologia spłukiwania:  
2 zakresy spłukiwania

→  Zintegrowany odciąg  
zanieczyszczonego powietrza

→  Wymiary: 266 mm x 182 mm

Geberit Sigma80

→  Technologia spłukiwania:  
2 zakresy spłukiwania

→  Działanie bezdotykowe
→  Wymiary: 247 mm x 164 mm

Geberit Sigma70

→  Technologia spłukiwania:  
2 zakresy spłukiwania 

→  Wyposażony w siłownik 
→  Wymiary: 240 mm x 158 mm

Geberit Sigma60

→  Technologia spłukiwania:  
2 zakresy spłukiwania 

→  Przycisk zlicowany z powierzchnią ściany
→  Wymiary: 221 mm x 139 mm

Geberit Tango

→  Technologia spłukiwania:  
funkcja "stop"

→  Wymiary: 246 mm x 164 mm

Geberit Bolero

→  Technologia spłukiwania:  
2 zakresy spłukiwania

→  Wymiary: 246 mm x 164 mm

Geberit Sigma01

→  Technologia spłukiwania:  
2 zakresy spłukiwania

→  Wymiary: 246 mm x 164 mm

Geberit Sigma01, sterowanie pisuarowe

→  Pneumatyczne
→  Elektroniczne
→  Wymiary: 130 mm x 130 mm

Geberit Sigma10, sterowanie pisuarowe

→  Pneumatyczne
→  Elektroniczne
→  Wymiary: 130 mm x 130 mm

Geberit Sigma50, sterowanie pisuarowe

→  Pneumatyczne
→  Elektroniczne
→  Wymiary: 130 mm x 130 mm

Geberit Bolero, sterowanie pisuarowe

→  Pneumatyczne
→  Elektroniczne
→  Wymiary: 130 mm x 130 mm

Geberit Tango, sterowanie pisuarowe

→  Pneumatyczne
→  Elektroniczne
→  Wymiary: 130 mm x 130 mm

Geberit Sigma10, bezdotykowa

→  Technologia spłukiwania elektronicznego 
→  Sterowanie ręczne i bezdotykowe 
→  Wymiary: 246 mm x 64 mm

Geberit Omega20

→  Technologia spłukiwania:  
2 zakresy spłukiwania

→  Wymiary: 212 mm x 142 mm

Geberit Omega30

→  Technologia spłukiwania:  
2 zakresy spłukiwania

→  Wymiary: 212 mm x 142 mm

Geberit Omega60

→  Technologia spłukiwania:  
2 zakresy spłukiwania

→  Przycisk zlicowany z powierzchnią ściany
→  Wymiary: 184 mm x 114 mm

Geberit Omega70

→  Technologia spłukiwania:  
2 zakresy spłukiwania

→  Płaska konstrukcja
→  Wymiary: 112 mm x 50 mm

Jedyną częścią instalacji podtynkowej Geberit, którą powinien 
zobaczyć użytkownik, jest przycisk spłukujący. Ten przycisk – razem 
z zaworami, ceramicznymi miskami toaletowymi oraz powierzchniami 
podłogi i ścian — jest wobec powyższego istotnym elementem 
projektu łazienki. Geberit oferuje szeroki wybór kształtów, kolorów i 
modeli, odpowiadając na różnorodne zapotrzebowanie klientów.

Nowa	łazienka	powinna	uszczęśliwić	
właścicieli	na	długi	czas.	Dla	przycisków	
spłukujących	Geberit	oznacza	to	najwyższą	
możliwą	jakość,	a	także	eleganckie	i	po-
nadczasowe	wzornictwo.	Przyciski	z	serii	
Geberit	Omega	wyznaczają	nowy	standard	
w	zakresie	rozmiaru.	Z	wymiarami	zaledwie	
184	mm	x	114	mm	przycisk	Geberit	
Omega60	o	płaskiej	powierzchni	zajmuje	
niewiele	miejsca,	a	jednak	daje	instalato-
rowi	wystarczający	dostęp	do	otworu	

rewizyjnego	spłuczki	podtynkowej	Geberit	
Omega.	Przyciski	mogą	być	zamocowane	
do	otworu	rewizyjnego	na	górze	lub	z	
przodu.	Wraz	z	przyciskami	spłukującymi	
serii	Sigma,	Geberit	oferuje	niespotykanie	
szeroki	zakres	możliwości	projektowych	i	
funkcji:	Czy	spłukiwanie	dwudzielne,	czy		
z	możliwością	zatrzymania,	spłuczka	
obsługiwana	ręcznie	czy	bezdotykowo,	
czy	też	z	wbudowanym	odciągiem	zanie-
czyszczonego	powietrza,	a	może	przycisk	

montowany	równo	z	powierzchnią	ściany	
-	seria	Geberit	Sigma	ma	doskonale		
zaprojektowane	rozwiązania,	aby	spełnić	
każde	życzenie.

Systemy spłukiwania Geberit Sigma
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Moduły sanitarne Geberit Monolith.
Niewielki wysiłek, wielka łazienka.

Moduły sanitarne Geberit Monolith łączą ponadczasowy design z 
zaletami najnowszej technologii. Mogą być wykorzystywane w 
nowych łazienkach, jak i przy remontach. Moduły mogą być użyte do 
większości standardowych toaletowych misek ceramicznych oraz 
baterii, a tym samym zapewniają dużą swobodę projektowania.

Zachęcająca alternatywa
Instalacje podtynkowe wciąż stanowią 
idealny punkt wyjścia dla czystego, no
woczesnego designu łazienek. Dzięki  
modułom sanitarnym Geberit Monolith  
do WC, umywalek i bidetów, dostępne są 
teraz alternatywne rozwiązania.

Dostosowane do każdego gustu
Estetyczne proporcje, wysokiej jakości 
materiały, takie jak szkło, aluminium i stal, 
jak również wyrafinowana technologia 
gwarantują, że moduły sanitarne Geberit 
Monolith wyglądają równie dobrze w małych,  
jak i w dużych łazienkach. Niezależnie od 
tego, które miski ceramiczne WC i które 
baterie wybierze klient, szklane fronty 
modułów w mistrzowski sposób prezentują 
wszystko w świetle reflektorów.

Żadnego brudu, żadnego hałasu
Moduły sanitarne Geberit Monolith często 
okazują się idealnym rozwiązaniem, szcze
gólnie przy remontach łazienek. Montaż 
jest bezpyłowy, ponieważ zasadniczo 
używa się istniejących podłączeń.

1

2

3

1 Moduł sanitarny Geberit Monolith do 
umywalek w połączeniu z modułem do WC 
tworzy doskonałą rodzinę wzorów 
wyposażenia łazienek.

2 Opcjonalne szuflady, wieszaki na ręczniki 
oraz dodatkowe akcesoria sprawiają, że ten 
moduł sanitarny jest praktycznym meblem 
łazienkowym.

3 Łatwa instalacja baterii naściennych - bez 
ingerencji w ścianę.

 → Praktyczna alternatywa dla instalacji podtynkowych.

 → Dostosowane do wykorzystania z większością misek 
ceramicznych WC i baterii.

 → Wysokiej jakości materiały wykorzystane do produkcji, 
przekonujący design.

 → Doskonale pasują zarówno do nowych, jak i do remonto-
wanych łazienek.

 → Szybki, prosty montaż bez dużego zabrudzenia czy hałasu.
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1 Dostępne w wysokościach 101 cm oraz  
114 cm.

2 Front wykonany z utwardzanego bezpiecz-
nego szkła dostępny jest w kolorach białym, 
czarnym, umbra i mint.

3 Kształtka S-bend umożliwia łatwe 
podłączenie Geberit Monolith do istniejących 
rur odpływowych.

Nowa toaleta w zaledwie kilka godzin
Moduł sanitarny Geberit Monolith do WC 
ułatwia szybki remont całego układu  
WC i w związku z tym jest doskonały także 
do modernizacji starszych łazienek ze 
spłuczkami natynkowymi lub ze spłuczkami  
z zaworami ciśnieniowymi. Te moduły 
sanitarne można zwykle podłączyć do 
istniejących przyłączy wodnych i rur od-
pływowych, bez ingerowania w warstwę 
budowlaną. Montaż może być wykonany 
przez jednego instalatora w ciągu kilku 
godzin; powoduje minimalne zabrudzenia 
i hałas.

Dwie wysokości
Moduły sanitarne Geberit Monolith dostępne  
są w wysokościach 101 cm oraz 114 cm. 
Tym samym moduł 114 cm doskonale 
pasuje do modułu sanitarnego Geberit 
Monolith do umywalek. W większości 
przypadków ta wysokość jest także wy-
starczająca do ukrycia starych przyłączy 
w ścianie. Moduły do WC dostępne są w 
trzech różnych modelach: do WC podwie-
szanych, stojących i do toalet myjących 
Geberit AquaClean.

Mądry projekt, wypróbowana technologia
Zbiornik wyposażony w oszczędzający 
wodę system spłukiwania dwudzielnego 
oraz przyłącze wodociągowe umieszczone 
są wewnątrz modułu sanitarnego Geberit 
Monolith do WC. Geberit zapewnia złączkę 
do zmiany z WC stojącego z przyłączem 
ściennym na podwieszane. Złączka niwe-
luje różnicę wysokości do 7 cm wewnątrz 
zgrabnego modułu sanitarnego Geberit 
Monolith.

Moduły sanitarne Geberit Monolith 
do WC.
Nagradzane wzornictwo, błyskawiczny 
montaż.

Moduły sanitarne Geberit Monolith do toalet oferują atrakcyjne, 
wyrafinowane rozwiązania dla nowych i remontowanych łazienek. 
Montaż wymaga niewiele czasu i powoduje minimum zabrudzenia 
oraz hałasu.

 → Do szybkiego, czystego montażu zarówno w 
nowych, jak i w remontowanych łazienkach.

 → Często nie jest konieczne dopasowanie przy 
montażu.

 → Kompletne urządzenie z technologią dwudziel-
nego spłukiwania i ze wszystkimi podłączeniami.

 → Odpowiednie do wszystkich popularnych misek 
WC podwieszanych i stojących, jak również do 
toalet myjących Geberit AquaClean.

 → Dostępne w wysokościach 101 cm oraz 114 cm.
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Geberit Monolith Plus do WC.
Stawiamy na wygodę i styl.

Moduł sanitarny do WC Geberit Monolith Plus zawiera dodatkowe 
wygodne, inspirujące funkcje: odciąg zanieczyszczonego powietrza 
bezpośrednio z miski ceramicznej WC, dyskretne, wygodne oświetlenie 
i elektroniczne przyciski spłukujące.

1 Odciąg zanieczyszczonego powietrza 
bezpośrednio z ceramicznej miski WC.

2 Zapachy są neutralizowane przez bardzo 
trwały filtr o konstrukcji plastra miodu.

3 Panel sterujący z piezoelektrycznymi 
przyciskami spłukiwania i odciągu 
zapachów, uruchamianymi delikatnym 
dotknięciem.

Współczesna wygoda w WC
Czy w toalecie dla gości, czy w rodzinnej  
łazience – skuteczny odciąg nieprzyjemnych 
zapachów zapewnia zachęcającą świeżość 
i dobre samopoczucie. Ten wymóg wygody 
jest łatwo i stylowo spełniany przez moduł 
sanitarny Geberit Monolith Plus. Dobrze 
zaprojektowany moduł dopasowany jest 
niemal do wszystkich standardowych 
misek ceramicznych WC oraz wszystkich 
toalet myjących Geberit AquaClean.

Innowacyjny i mądrze zaprojektowany
Montaż modułu sanitarnego Geberit 
Monolith Plus wymaga tylko minimalnie 
większego wysiłku niż instalacja zwykłego 
modułu sanitarnego Geberit Monolith do 
WC. Oczywiście jednym z wymogów jest 
dostępność przyłącza elektrycznego. Ten 
moduł jest niezwykle łatwy w obsłudze, 
ponieważ wszystkie jego elementy, jak 
również filtr o konstrukcji plastra miodu w 
odciągu zanieczyszczonego powietrza, są 
łatwo dostępne.

Przekonująca wartość dodana
Poza odciągiem zanieczyszczonego 
powietrza Geberit Monolith Plus oferuje 
użytkownikom dodatkowe innowacyjne 
funkcje: w nocy cienka listwa świetlna LED 
zapewnia dyskretne, pośrednie oświetlenie, 
kiedy tylko ktoś zbliża się do WC. Możesz 
zaprogramować kolor i intensywność 
oświetlenia zgodnie z indywidualnymi  
wymaganiami. Eleganckie piezoelektryczne  
przyciski, sterowane delikatnym dotknięciem, 
gwarantują wyjątkowo ciche uruchamianie 
spłuczki, żeby nikogo nie obudzić.

 → Kompletnie wyposażony moduł sanitarny do WC.

 → Skuteczny odciąg zanieczyszczonego powietrza 
bezpośrednio z ceramicznej miski WC.

 → Oświetlenie nocne do indywidualnego zapro-
gramowania. 

 → Prosty montaż i serwisowanie.

 → Dostępne w wysokościach 101 cm oraz 114 cm.
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Moduł sanitarny Geberit Monolith  
do umywalek.
Mocny argument na rzecz stylowej 
łazienki.

Moduł sanitarny Geberit Monolith do umywalek oferuje nową możliwość 
montażu umywalki. Wszystkie przyłącza umieszczone są za eleganc-
kim szklanym frontem. Oferując opcjonalne szafki oraz wieszaki na 
ręczniki, ten moduł sanitarny może być rozbudowywany i stać się 
praktycznym meblem łazienkowym.

Elegancko opakowana technologia 
sanitarna
Moduł sanitarny Geberit Monolith może 
być połączony niemal z każdą standardową  
umywalką ceramiczną. Wszystkie przyłącza  
wody i rury odpływowe, jak również zopty-
malizowany pod względem hydraulicznym 
syfon, umieszczone są za frontem wyko-
nanym z wysokiej jakości bezpiecznego 
szkła. Syfon oraz zawory kątowe są łatwo 
dostępne przez otwór rewizyjny.

Do baterii ściennych oraz stojących
Moduł sanitarny Geberit Monolith do umy-
walek dostępny jest w modelach dosto-
sowanych zarówno do baterii ściennych, 
jak i stojących. Co najważniejsze, zwykle 
bardzo trudna instalacja baterii ściennej 
z modułem sanitarnym Geberit Monolith 
staje się wyjątkowo prosta. Można też w 
dużej mierze pozbyć się trudnego zwykle 
zadania polegającego na układaniu rur 
dopływowych.

Możliwość rozbudowy
Wnętrze modułu sanitarnego Geberit 
Monolith do umywalek może być praktycz-
nie wykorzystane. Opcjonalne szuflady po 
lewej i/lub prawej stronie modułu zapew-
niają miejsce na kosmetyki i wiele innych 
rzeczy. Dostępne są także dopasowane 
wieszaki na ręczniki, które mogą być zamo-
cowane do modułu po prawej i lewej stronie 
umywalki, jak również inne akcesoria do 
zastosowania w szafkach.

1 Opcjonalne szafki po lewej i/lub prawej 
stronie modułu zapewniają praktyczną 
przestrzeń do przechowywania.

2 Front wykonany z utwardzanego bezpiecz-
nego szkła dostępny jest w kolorach białym, 
czarnym i umbra.

3 Dostępny także w wersji do baterii stojących.

1

2

3

 → Łatwo dostępne urządzenia sanitarne za 
wytrzymałym szklanym frontem.

 → Prosty montaż eleganckich baterii ściennych.

 → Praktyczny dzięki opcjonalnym szafkom oraz 
wieszakom na ręczniki.

 → Atrakcyjny blat do wysokiej jakości umywalek.
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Moduły sanitarne Geberit Monolith.
Elegancka forma i różnorodne zastoso-
wania.

Moduły sanitarne Geberit 
Monolith otrzymały liczne 
międzynarodowe nagrody za 
wyjątkowy design i funkcjo-
nalność. Moduł do WC 
otrzymał najwyższe oceny w 
postaci Znaku Efektywności 
WELL dzięki swojej wysokiej 
efektywności zużycia wody.

Moduł sanitarny Geberit Monolith 
do WC, do stojących ceramicznych 
misek toaletowych.

Moduł sanitarny Geberit 
Monolith do umywalek, 
bez szafki.

1 Reling (długi)
2 Reling (krótki)

Moduł sanitarny Geberit 
Monolith do umywalek, z 
szafką po lewej stronie

1 Podwójny wieszak na ręczniki 
(długi)

2 Podwójny wieszak na ręczniki 
(krótki)

Moduł sanitarny Geberit 
Monolith do umywalek, z 
szafką po prawej 
stronie.

Moduł sanitarny Geberit 
Monolith do umywalek, z 
szafką po obu stronach.

Dozownik mydłaModuł sanitarny Geberit Monolith 
Plus do WC, do stojących 
ceramicznych misek toaletowych.

Moduł sanitarny Geberit Monolith 
do bidetów, do stojących 
ceramicznych misek toaletowych.

Moduły sanitarne Geberit Monolith do WC (dostępne w wysokościach 101 cm oraz 114 cm) Moduł sanitarny Geberit Monolith do umywalek (wysokość 114 cm)

Akcesoria do modułów sanitarnych Geberit Monolith do umywalek

Gama kolorów modułów sanitarnych Geberit Monolith:

Moduły sanitarne Geberit Monolith Plus do WC (dostępne w wysokościach 101 cm oraz 114 cm)

Moduły sanitarne Geberit Monolith do bidetów (wysokość 101 cm)

Moduł sanitarny Geberit Monolith 
do WC, podwieszanych ceramicz-
nych misek toaletowych oraz 
Geberit AquaClean Sela.

Moduł sanitarny Geberit Monolith 
Plus do WC, podwieszanych 
ceramicznych misek toaletowych 
oraz Geberit AquaClean Sela.

Moduł sanitarny Geberit Monolith 
do bidetów, do podwieszanych 
ceramicznych misek toaletowych.

Moduł sanitarny Geberit Monolith 
do WC, do Geberit AquaClean 
8000/8000plus. (tylko H114)

Moduł sanitarny Geberit Monolith 
Plus do WC, do Geberit AquaClean 
8000/8000plus 
Jak na str. 34. (tylko H114)

Moduł sanitarny Geberit 
Monolith do WC

Moduł sanitarny Geberit 
Monolith do Geberit AquaClean

Moduł sanitarny Geberit 
Monolith Plus do WC i do 

Geberit AquaClean

Moduł 
sanitarny 

Geberit 
Monolith do 

bidetów

Moduł 
sanitarny 

Geberit 
Monolith do 
umywalek

H101 H114 H101 H114 H101 H114 H101 H114

umbra(SQ) ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

biały (SI) ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

czarny (SJ) ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

mint (SL) ✕

Do budynków nowych i remonto-
wanych
Moduł sanitarny Geberit Monolith 
do WC, który otrzymał międzyna-
rodowe nagrody, przyciąga uwagę 
swoim ponadczasowym designem, 
technologią sanitarną z najwyższej 
półki oraz szybkim, czystym 
montażem.

Dla maksymalnej wygody
Z wbudowanym odciągiem zanie-
czyszczonego powietrza, indywi-
dualnie programowanym oświetle-
niem nocnym i elektronicznymi 
przyciskami spłukującymi moduł 
sanitarny Geberit Monolith Plus do 
WC oferuje atrakcyjną wartość 
dodaną.

* konieczne jest przyłącze elek-
tryczne 230 V 16 A

Moduły sanitarne Geberit 
Monolith do bidetów
Zaprojektowany tak, aby pasował 
do modułu sanitarnego do WC, 
moduł sanitarny Geberit Monolith 
umożliwia spójny design i przeko-
nujące pod względem technicz-
nym rozwiązanie do łazienek, w 
których jest zarówno WC, jak i 
bidet.

Harmonia funkcji i wzornictwa 
Moduł sanitarny Geberit Monolith 
do umywalek zapewnia niemal 
nieograniczoną swobodę w wyborze 
sprzętów ceramicznych, baterii 
oraz, dzięki wysokiej jakości 
akcesoriom, może zostać dosto-
sowany do indywidualnych po-
trzeb. Odpowiedni także do baterii 
stojących.

Akcesoria wysokiej jakości
Uchwyty na ręczniki czy dozowniki 
mydła – gama akcesoriów Geberit 
do modułów sanitarnych Geberit 
Monolith spełnia wymogi najwyższej 
jakości; może być też montowana 
później.

1 1

2 2
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Geberit chce korzystać z innowa-
cyjnych rozwiązań w obszarze 
technologii sanitarnych, aby w 
sposób zrównoważony podnosić 
jakość życia klientów. W tym celu 
firma wciąż pracuje nad swoimi 
produktami, systemami i rozwią-
zaniami.

Przyszłość musi mieć początek.
Dla technologii sanitarnej jutra.

Systematyczny postęp
Geberit inwestuje każdego roku niemal 50 
milionów franków szwajcarskich w działal-
ność badawczo-rozwojową i rocznie reje-
struje około 20 nowych patentów. Wymóg 
klienta lub świetny pomysł są zawsze 
punktem wyjścia do opracowania nowego 
produktu. Potem następuje mozolna,  
systematyczna praca, ponieważ proces 
wprowadzania innowacji w firmie Geberit 
nie pozostawia niczego przypadkowi.

50 lat w trzy miesiące
Dostępne prototypy nowego produktu są 
poddawane użytkowaniu. Intensywne, ry-
gorystyczne testy są symulacją cyklu życia 
produktu długości 50 lat w ciągu zaledwie 
trzech miesięcy. Tylko najlepsze rozwiązania 
produktowe przetrwają te testy trwałości.  
Statyczne i akustyczne właściwości po-
szczególnych produktów, a także całe 
systemy są następnie testowane w Labo-
ratorium Technologii Budowlanej i Akustyki 
firmy Geberit.

Ostatnie słowo należy do rynku
Kiedy naukowcy i technolodzy dają pro-
duktowi zielone światło, przechodzi on 
testy rynkowe. Seryjna produkcja jest 
uruchamiana tylko w sytuacji, jeśli insta-
latorzy i użytkownicy końcowi wydadzą 
pozytywną opinię o produkcie.

Więcej informacji na:

→ www.geberit.pl 
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Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa

T +48 22 376 01 00
F +48 22 843 47 65
geberit.pl@geberit.pl

→  www.geberit.pl


