
Wszystko
z jednego
źródła.
Zestawy odpływowe Geberit



Zapomniany element.
Gdy planujemy łazienkę i jej wyposa-
żenie, bardzo często nie myślimy o jakże 
ważnym elemencie.

Syfon, bo o nim mowa, nie tylko ma 
zabezpieczyć nas przed nieprzyjemnymi 
wyziewami, ale spełni również szereg in-
nych zadań: ułatwi odpływ z przyboru, 
pozwoli na ukryte podłączenie urządzeń 
do instalacji kanalizacyjnej, zapewni nam 
większy komfort, czy też stanie się ele-
ganckim uzupełnieniem wybranej cera-
miki i armatury.

Dla własnego komfortu warto poświęcić 
chwilę, aby wybrać najlepszy produkt.
Firma Geberit oferuje klientom syfony 
i zestawy odpływowe do praktycznie 
każdego przyboru sanitarnego. Na ko-
lejnych stronach będą Państwo mogli 
zapoznać się z zestawami odpływowymi 
do wybranych urządzeń sanitarnych.

Sprawdzone 
rozwiązania.
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Zakończenie w dobrym stylu.
Zestawy odpływowe do natrysków
bez brodzików.

Nareszcie możesz cieszyć się 
z atrakcyjnego wzornictwa, 
funkcjonalności i higieny w 
jednym.

Warianty kolorystyczne i materiałowe
odpływu ściennego

Chrom błyszczący

Szczotkowana stal nierdzewna

Biel

Wykończenie materiałem użytkownika

Zakończenie w dobrym stylu
Odpływ liniowy Geberit z serii CleanLine 

łączy w sobie eleganckie wzornictwo 

z prostotą i niezawodnością instalacji. 

Jego konstrukcja rozwiązuje problemy 

z higieną spotykane w wielu tradycyjnych 

odpływach prysznicowych.

→ Pokrywę z koszyczkiem można łatwo 

 zdemontować

→ Płaski odpływ prysznicowy wykonany 

 ze stali szczotkowanej działa jak filtr, 

 który można szybko wyczyścić

→  Odpływy liniowe występują 

 w długościach 0,9 lub 1,3 m i są przy- 

 cinane do odpowiedniego wymiaru  

 podczas instalacji

→ Kołnierz odpływu ma fabrycznie   

 wtryskiwaną folię uszczelniającą, a do 

 czasu zakończenia prac montażowych,

 jest ona zabezpieczona specjalną 

 powłoką

→ Układ syfonowy zawiera optymalny  

 hydraulicznie płaski syfon, który jest  

 dostępny w dwóch wysokościach – dla

 wylewek o wysokości przynajmniej 

 65 mm lub 90 mm

Dla zwolenników wpustów punktowych 
Geberit oferuje wydajne, bezpieczne i 
przyjazne w montażu wpusty podłogowe 
z możliwością doboru eleganckich 
elementów wykończeniowych.

Bez kompromisów
Nowa kategoria proponowana przez Ge-

berit – ścienny odpływ do natrysku po-

zwala usunąć ostatnią przeszkodę na 

drodze do perfekcyjnie zaprojektowanej 

powierzchni posadzki. Woda odpływa 

przez ścianę, a na posadzce widoczny jest 

niczym niezakłócony wzór płytek. Spraw-

dzona technologia Geberit zapewnia 

sprawny odpływ wody za ścianą.

→ Podłoga natrysku bez zbędnych 

 przeszkód to nowa jakość w łazience

→ Odpływ ścienny zapewnia równo-

 mierny wzór płytek i umożliwia bez-

 problemowe sprzątanie

→ Duża, ponadstandardowa przepu-

 stowość pozwala na wydajną 

 współpracę nawet z dużymi 

 deszczownicami

→ Dzięki różnym wzorom pokryw ścienny 

 zestaw odpływowy Geberit pasuje 

 do każdej łazienki
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Klasyka w łazience.
Zestawy odpływowe do wanien
i brodzików.

Minimalistyczny design
W zestawie odpływowo-przelewowym  

do wanien Geberit PushControl widoczny 

jest tylko płaski przycisk. Pozwala on 

łatwo otworzyć i zamknąć odpływ. Już nic 

nie będzie stanowić przeszkody, by 

rozkoszować się kąpielą - w pojedynkę  

lub we dwoje. 

→ Nowatorski sposób uruchamiania (bez 

 pokrętła, przez naciśnięcie)

→ Wyjątkowo płaskie elementy  

 wykończeniowe (przelew tylko 8 mm)

→ Duży kąt możliwych przyłączeń

→ Elastyczna głowica

→ Duży zakres wymiarów: wysokości

 i głębokości

→ Minimalna wysokość syfonu

 (tylko 89 mm)

→ Wydajność odpływu większa o 20%

 od standardowej

→ Eleganckie wzornictwo

Elastyczne rozwiązania
Odpływy Geberit posiadają wiele 
istotnych cech, które umożliwiają idealne 
dopasowanie do praktycznie każdej 
wanny lub brodzika.

→ Duży kąt możliwych przyłączeń

→ Elastyczna głowica

→  Duży zakres wymiarów: wysokości i 

głębokości

→ Modele do średnicy odpływu d52 i d90 

 (dla brodzików również d62)

→ Eleganckie, klasyczne wzornictwo 

 widocznych elementów wykończe- 

 niowych

Kompaktowy element
Napełnianie i odpływ zintegrowane w 

jednym, pięknie zaprojektowanym pro-

dukcie. Podobnie jak w przypadku 

pozostałych produktów Geberit do wa-

nien, zestaw odpływowo-przelewowy 

Delta dostępny jest w czterech wersjach:  

błyszczącym lub matowym chromie, 

kolorze pozłacanym lub białym. 

Jeżeli planujemy zastosowanie baterii 
podtynkowej, możemy mieć wylewkę 
zintegrowaną z zestawem odpływowo-
przelewowym Delta:

→ Wszystkie zalety standardowego 

 zestawu odpływowego

→ Zintegrowana, regulowana wylewka 

 dla baterii podtynkowej
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Decydują szczegóły.
Syfony umywalkowe.

Syfon umywalkowy
Syfony umywalkowe muszą być przede 
wszystkim ładne, skuteczne i trwałe. 
Takie zasady przyświecały konstrukto-
rom syfonu umywalkowego Geberit.

→ Atrakcyjny, oszczędny wzór pozwala 

 na dopasowanie do każdej umywalki

→ Bardzo wysoka zdolność samooczysz-

 czenia osiągnięta dzięki zoptymalizo-

 wanej budowie wewnętrznej

→  Duży zakres regulacji króćców 

przyłączeniowych zapewnia wysoką 

uniwersalność

→ Zastosowany materiał wyklucza 

 możliwość korozji

→ Połączenia wtykowe nie tylko 

 zapewniają szczelność połączeń, ale 

 ułatwiają montaż i są bardzo elegan-

 ckie

Bez barier
Podtynkowe syfony umywalkowe to 

rozwiązanie idealne np. dla toalet przez-

naczonych dla osób niepełnosprawnych. 

Zabudowanie syfonu w ścianie daje 

możliwość bezproblemowego korzystania 

z umywalki przez osoby poruszające się 

na wózku.

Zalety:

→ Wysoka zdolność samooczyszczania

→ Małe płytki przykrywające w różnych 

 wykończeniach umożliwiają dopaso-

 wanie do wzornictwa ściany

→ Duży zakres regulacji wysokościowej 

 zapewnia swobodę montażu

Pralka w łazience – to nie problem
Podtynkowy syfon do pralek jest 

całkowicie schowany w ścianie – wido-

czny jest króciec przyłączeniowy do węża 

i rozetka.

Zalety:

→ Wysoka wydajność, zdolność samoo-

 czyszczenia i odporność na wysoką 

 temperaturę zapewnia bezpieczną, 

 wieloletnią współpracę z każdą pralką 

 automatyczną

→ Elegancki wzór pozwala na dyskretne, 

 trwałe podłączenie odpływu z pralki
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Planując wymarzoną łazienkę, nie 
pozostawiaj miejsca przypadkowi: 
poniżej znajdziesz przegląd wy-
miarów przedstawionych pro-
duktów sanitarnych Geberit.
Pozostałe zestawy odpływowe 
znajdziesz w katalogu elektroni-
cznym na → www.geberit.pl

1

Ścienny zestaw 
odpływowy do 
natrysków
→ Stelaż Duofix dostępny w wersji niskiej 

 lub wysokiej do baterii prysznicowych 

 podtynkowych i natynkowych

→ Dwie wysokości zasyfonowania dla 

 podłogi o grubości warstw 65-90 mm 

 lub 90-200 mm

→  Zdejmowana elegancka pokrywa 

umożliwia czyszczenie sitka na zanie-

czyszczenia i dostęp serwisowy

→  Stelaże:

 Nr art. 111.59x.00.1    

   111.58x.00.1

→ Zestawy wykończeniowe:

 Nr art. 154.33x.00.1

2

Liniowy zestaw 
odpływowy do 
natrysków
→  Dwie wysokości zasyfonowania dla 

 podłogi o grubości warstw 65-90 mm 

 lub 90-200 mm

→  Wpust liniowy z możliwością skrócenia

→  Izolacja hałasu materiałowego

→  Specjalny, zintegrowany z wpustem 

 kołnierz gwarantuje szczelność hydro-

 izolacji

→  Możliwa regulacja wysokości, 

 nachylenia i przesunięcia kratki

→ Do wyboru dwie serie wykończenia -

 CleanLine 20 i ClenLine 60

→  Wpust odpływu liniowego:

 Nr art. 154.15x.00.1

→ Listwy wykończeniowe:

 Nr art. 154.45x.00.1

Dla optymalnego zaplanowania 
łazienki. Dodatkowe informacje 
techniczne.
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Zestaw wannowy
Uniflex D90

→  Zestaw odpływowo-przelewowy do 

wanien o otworze odpływowym ø 90 mm

→  Obracany króciec odpływowy

→  Konstrukcja syfonu oparta na zasadzie 

przeciwprądu ułatwia samooczysz-

czanie

→  Zasada przeciwprądu

→ Otwieranie i zamykanie odpływu po-

 przez przekręcenie

→  Nr art. 150.90x.xx.1

5

Zestaw wannowy
Delta

→  Zestaw odpływowo-przelewowy do 

wanien o otworze odpływowym ø 52 mm

→  Obracany króciec odpływowy

→  Obrotowe kolano przyłącza wody

→ Wylewka z perlatorem

→ Otwieranie i zamykanie odpływu po-

 przez przekręcenie

→  Nr art. 150.70x.00.1

→ Zestaw wykończeniowy:

 Nr art. 150.425.xx.1
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Zestaw wannowy
Uniflex
PushControl
→  Przyłącze do przewodu kanalizacyj-

nego z odpływem PE z przegubem 

kulowym ø 50 mm, na wtyk lub do 

zgrzewania

→  Wpust wannowy ze stali nierdzewnej

→  Wysokość zabudowy 90 mm

→  Syfon obracany o 270°

→  Syfon wannowy z wbudowanym przy-

ciskiem otwierającym odpływ

→  Nr art. 150.75x.xx.1
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Specyfikacja techniczna
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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
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