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Systemy wodociągowe Geberit

Systemy zaopatrzenia Geberit:
układ krwionośny nowoczesnych
budynków.
Nowoczesny budynek funkcjonuje jak
złożony organizm: trzeba mu dostarczać wodę, ciepło, energię i inne media. Geberit oferuje rozwiązania, które
pozwalają na niezawodne i nieprzer
wane podtrzymywanie jego funkcji.
Woda pitna, ogrzewanie, chłodzenie,
gaz, sprężone powietrze itd. – systemy
zaopatrzenia Geberit przeznaczone
dla budynków mieszkalnych, obiektów
przemysłowych i budynków użyteczności publicznej budzą zaufanie, jakiego oczekują klienci.
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Całkowita szczelność
w każdych okolicznościach.
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Systemy zaciskowe Geberit.
Zasilenie –
bezpieczne i ekonomiczne.
← Zaciskarka Geberit i szczęki lub opaski
zaciskowe są optymalnie dobrane do wykonywania zawsze szczelnych i niezawodnych
połączeń.

Bezpieczeństwo i trwałość połączeń jest podstawowym celem
w każdej instalacji. Szybki i łatwy
montaż ma znaczenie dla instalatora. Systemy zaciskowe Geberit
Mapress i Mepla doskonale spełniają te wymagania.
Nacisk na niezawodność: stabilność
mechaniczna i szczelność hydrauliczna
W połączeniach zaciskowych Geberit w
zależności od systemu rurę wsuwa się
do kształtki zaciskowej na odpowiednią
głębokość lub nasuwa na nią, po czym
zaciska przy użyciu zaciskarki. Zaciśnięcie kształtki zaciskowej i rury pozwala
uzyskać wymaganą stabilność mechaniczną. Szczelność hydrauliczną zapewnia
sprężysty o-ring. Tak otrzymane połączenie kształtki zaciskowej i rury jest trwałe i
nierozłączne. Zaciskarka, zaprojektowana
specjalnie do systemów rurowych Geberit,
zapewnia dokładny, prosty i niezawodny
przebieg procesu zaciskania.
Bezpieczeństwo wyraźnie widoczne
podczas próby ciśnieniowej
Przy opracowywaniu naszych systemów
największą uwagę zwracamy na zapewnienie monterowi maksymalnego poziomu
bezpieczeństwa. Z tego powodu podczas
próby ciśnieniowej systemy Geberit wykazują nieszczelność na niezaciśniętych
złączkach: zdefiniowane konstrukcyjnie
rozszczelnienie umożliwia zauważenie
przecieku. Odnosi się to zarówno do prób
ciśnieniowych wodnych jak i powietrznych. Ponadto w systemach Geberit
Mapress wszystkie mufy zaprasowywane
wyposażone są we wskaźniki zaciśnięcia.
Umożliwia to łatwe zidentyfikowanie nie
zaciśniętych połączeń nawet przed przeprowadzeniem próby ciśnieniowej.
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Niemal nieograniczony zakres zastosowań
Zróżnicowane materiały oraz szeroki
zakres średnic rur i kształtek sprawiają, że
dwa systemy zaciskowe Geberit – Mapress
i Mepla – obsługują prawie każdy obszar
zastosowań instalacji rurowych. Zakres ten
obejmuje domowe instalacje wody pitnej,
systemy grzewcze i gazowe, aż po specjalne zastosowania w przemyśle i w sektorze
stoczniowym. Systemy Geberit Mapress
i Mepla można poddawać dezynfekcji chemicznej i termicznej.
Bezproblemowe przejście z systemu na
system: wszystko do siebie pasuje
Liczne złączki przejściowe umożliwiają
bezproblemowe łączenie rur wykonanych z
różnych materiałów w różnych systemach.
Na przykład w instalacjach grzewczych do
wykonania rozprowadzenia w piwnicy oraz
pionów można zastosować system Geberit
Mapress ze stali węglowej, a do podłączenia grzejników system rur wielowarstwowych Geberit Mepla, bez konieczności
skomplikowanego uszczelniania pakułami
lub używania gwintowanej złączki przejściowej. Wystarczy nasunąć, zacisnąć i
gotowe.

Połączenie zaciskowe zapewnia stabilność
mechaniczną i szczelność hydrauliczną

← System Geberit Mapress idealnie nadaje
się do łączenia z innymi systemami zaopatrzenia Geberit.

→ Optymalnie dobrany system, w skład którego wchodzi
kształtka, rura i zaciskarka ze szczękami lub opaskami
zaciskowymi
Oprócz wskaźnika zaciśnięcia dodatkowe
zabezpieczenie gwarantuje uszczelka

→ Trzy metalowe systemy zaciskowe oraz system rur wielowarstwowych Geberit Mepla zapewniają precyzyjne dopasowanie i ekonomiczne rozwiązania w szerokim zakresie
wymagań
→ Rygorystyczne przestrzeganie wymagań jakościowych
gwarantuje trwałą szczelność połączeń
→ Bezpieczeństwo podczas montażu: niezaciśnięte połączenia
są natychmiast widoczne

Wskaźnik zaciśnięcia na każdej mufie zaprasowywanej Mapress wskazuje niezaciśnięte
połączenia – nawet przed wykonaniem próby
ciśnieniowej.

→ Elastyczność i efektywność ekonomiczna dzięki zastoso
waniu systemów, które można ze sobą łączyć
→ Zaciskarka, zaprojektowana specjalnie dla przewodów
rurowych Geberit, zapewnia bezproblemowy i niezawodny
przebieg procesu zaciskania

7

System Geberit Mepla.
Bezpieczny, prosty, ekonomiczny.

Dopuszczalna temperatura
pracy instalacji grzewczych

Dopuszczalne ciśnienie
robocze

°C

°C

bar

12

16 x 2,25

0 – 70

0 – 80

10

15

20 x 2,5

0 – 70

0 – 80

10

Woda pitna

Ogrzewanie

20

26 x 3,0

0 – 70

0 – 80

10

System Mapress
Edelstahl

✕

✕

25

32 x 3,0

0 – 70

0 – 80

10

Mepla

✕

✕

Higiena nawet w najdrobniejszym szczególe
Kształtki i rury Geberit Mepla są wyposażone w zaślepki ochronne po to, aby utrzymać najwyższy możliwy poziom higieny
wody pitnej. Zaślepki ochronne usuwa się
tuż przed montażem. Opcja połączenia
szeregowego, którą można zastosować
podczas instalowania rurociągów wody
pitnej skutecznie ogranicza stagnację
wody i przyczynia się do uniknięcia skażenia. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu
specjalnych trójników przejściowych z
końcówką MeplaFix. Również połączenia
bez użycia pakuł mają pozytywny wpływ na
higienę wody pitnej.

→ Rury Mepla dzięki zaślepkom
zabezpieczającym zachowują
higieniczną czystość do czasu ich
instalowania.

← Kształtki Mepla: znakomite parametry
higieniczne ze względu na zastosowanie
zaślepek ochronnych.

→ Naturalnie stabilne, elastyczne i odporne na korozję

0 – 80
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System Mapress
C-Stahl

40

50 x 4,0

0 – 70

0 – 80

10

System Mapress
Kupfer

50

63 x 4,5

0 – 70

0 – 80

10

65

75 x 4,7

0 – 70

0 – 80
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✕

*

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕
✕

Instalacje przemysłowe

✕

Woda uzdatniona

✕

Woda deszczowa

✕

Otwarte obiegi wody

✕

Systemy próżniowe

✕

Olej opałowy

Instalacje solarne

0 – 70

Sprężone powietrze

40 x 3,5

Przewody wody gaśniczej

32

Tryskacze

→ Sprawdzone połączenie zaciskowe bez tulei, dokładnie
zaprasowane dzięki specjalnemu kołnierzowi na kształtce

Gaz

Wymiar

Ekonomiczny montaż dzięki technologii
systemu
Szybka i bezpieczna technologia łączenia
oraz elastyczność materiału sprawiają,
że Geberit Mepla jest systemem ekonomicznym. Inteligentne połączenia takie jak
adapter MeplaFix zapewniają możliwość
szybkiego podłączenia elementów montażowych Geberit. W systemie Geberit Mepla
trójnik przejściowy na MeplaFix ułatwia
tworzenie złącza przelotowego. Metoda ta
pozwala na oszczędność materiału i skraca czas montażu. Oszczędności te mogą
przyczynić się do zmniejszenia kosztów
nawet o 20%. Złączka przejściowa Geberit
Mepla/Mapress umożliwia łączenie obu
systemów.

Połączenie przeznaczone do bezpiecznych instalacji wody pitnej
System Geberit Mepla jest wyposażony
w trzy zabezpieczenia: zawsze widoczna
głębokość nasunięcia rury wskazuje na jej
prawidłowe położenie względem kształtki.
Kołnierz na kształtce ułatwia ustawienie
narzędzi i zapewnia dokładność zaciskania. Po zakończonej pracy, niezaciśnięte
połączenia są łatwe do wykrycia podczas
próby szczelności. Oprócz kształtek z
PVDF dostępny jest szeroki asortyment
kształtek z brązu lub mosiądzu przeznaczonych do podłączeń gwintowanych.

Jednostka mm

DN
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Trzy warstwy jako argument przekonujący do zastosowań w instalacjach
grzewczych i wody pitnej
Zewnętrzna warstwa z tworzywa sztucznego PE-HD chroni przed korozją i
czynnikami mechanicznymi, natomiast
środkowa wzdłużnie spawana warstwa
aluminium zapewnia stabilność rury,
umożliwiając przy tym jej gięcie i tworząc
równocześnie barierę przeciwdziałającą
dyfuzji. Wewnętrzna warstwa z sieciowanego polietylenu jest odporna na korozję
i dopuszczona do kontaktu z żywnością.
Dzięki wytrzymałości na ciśnienie znacznie
przekraczającej standardowe ciśnienie
próbne wynoszące 15 bar, rura wielowarstwowa udowadnia swoją wysoką jakość.
System Geberit Mepla można stosować
niezależnie od jakości wody zgodnie z
krajowymi rozporządzeniami dotyczącymi
wody pitnej, bez konieczności uprzedniego
przeprowadzenia jej analizy.

Dopuszczalna temperatura
pracy instalacji wody pitnej

System rur wielowarstwowych
Geberit Mepla w nadzwyczajny sposób łączy właściwości
tworzyw sztucznych i metali.
Rury wielowarstwowe, które
składają się z rury wewnętrznej
wykonanej z polietylenu sieciowanego (PE-Xb), rury aluminiowej
i ochronnej zewnętrznej warstwy z PE-HD umożliwiają łatwy,
bezpieczny i elastyczny sposób
montażu, przy jednoczesnym
utrzymaniu wysokich standardów higienicznych. Kształtki wykonane z PVDF, brązu lub mosiądzu zapewniają wysoki poziom
bezpieczeństwa podczas montażu oraz niezawodną szczelność.
Te właściwości systemu Geberit
Mepla sprawiają, że nadaje się
on szczególnie do stosowania
w instalacjach wody pitnej i w
instalacjach grzewczych do podłączenia grzejników.

✕

**

✕

✕

✕

✕

***

✕

✕

✕
✕

✕
✕

* Tylko do przewodów wody gaśniczej (woda niezdatna do picia)
** Suche sprężone powietrze
***	Z możliwością zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających przed korozją;
tylko w przypadku stosowania ocynkowanych zewnętrznie rur ze stali węglowej

✕

✕

→ Niezaciśnięte połączenia wykazują widoczną nieszczelność
→ Duża wytrzymałość na ciśnienie
→ Rury i kształtki chronione pod względem higienicznym
→ Możliwość stosowania dezynfekcji chemicznej i
termicznej
→ Odpowiednie do stosowania niezależnie od jakości wody
pitnej, bez potrzeby przeprowadzania jej analizy
→ Złączki przejściowe do wszystkich elementów montażowych Geberit
→ Złączki przejściowe zapewniające szybkie połączenie
z systemami Geberit Mapress
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System Geberit Mepla.
Łatwy w obsłudze.

Cięcie

Asortyment Geberit Mepla nie
mal nie wymaga uzupełnienia:
rury o wymiarach od 16 do 75
mm, preizolowane lub nie, oraz
szeroka gama około 300 rodza
jów kształtek wykonanych
z PVDF, brązu lub mosiądzu
umożliwiają bardzo elastyczne
stosowanie systemu.
Rury Geberit Mepla wykazują większą
odporność na korozję, i są lżejsze od rur
metalowych, w większym stopniu zachowują kształt i są trwalsze niż rury z tworzyw
sztucznych. Z tego względu ich gięcie i
montaż są łatwe i bezpieczne. Już same
wymienione do tej pory zalety przemawiają
na korzyść systemu Geberit Mepla. Instalator może giąć rury o średnicy do 20mm
ręcznie, a połączenia o średnicy do 26mm
może zacisnąć przy użyciu ręcznych zaciskarek Mepla. Wygodne ręczne zaciskarki
oferują ponadto wyraźne korzyści podczas
wykonywania montażu w ograniczonej
przestrzeni. W przypadku instalacji grzewczych system Geberit Mepla dysponuje
inteligentnymi kształtkami takimi jak
trójniki krzyżakowe zapewniające wykonanie bezkolizyjnego odejścia od dwóch
równolegle prowadzonych rur.

Jeden system. Jedno narzędzie. Jedna
gwarancja.
Przy stosowaniu Geberit Mepla wystarczy
jeden system do zapewnienia dostarczenia
wody pitnej i ciepła. A co najważniejsze,
potrzebne jest tylko jedno narzędzie
montażowe.
Proste zabezpieczenie przeciwpożarowe
Stosowanie na rurach otulin przeciwpożarowych, produkcji Rockwool i Armacell
sprawia, że przejścia przez strop i ściany
wykonuje się w sposób szybki, łatwy i
ekonomiczny. Jednocześnie spełniają one
wymagania dotyczące izolacji instalacji
wody pitnej.
Wybór systemu Geberit Mepla to
wybór odpowiedzialny pod względem
ekologicznym
Po oddzieleniu aluminium od tworzyw
sztucznych elementy systemu Geberit
Mepla w 97% nadają się do recyklingu.
Wystarczy zwrócić nam odcięte fragmenty
rur lub zużyte rury w opakowaniu Geberit Mepla przeznaczonym na odpady do
recyklingu.

Gięcie

↓ Higieniczny i ekonomiczny
sposób doprowadzenia wody
pitnej za pomocą złącza prze
lotowego: trójnika przejścio
wego i adaptera MeplaFix.

Gradowanie i kalibracja

Wsunięcie

→ Szeroki asortyment: zakres średnic od 16 do
75 mm
→ Rury o średnicach do 20 mm można giąć ręcznie
Zaciśnięcie – i gotowe!

→ Rurociągi o średnicy od 16 do 26 mm można
montować przy użyciu ręcznych zaciskarek
→ Proste zabezpieczenie przeciwpożarowe
→ Podłączenie grzejnika: ścienne, podłogowe lub
w listwie przypodłogowej
→ Możliwość dostawy rur preizolowanych
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Bezkompromisowy w odniesieniu do
higieny wody pitnej
System Mapress ze stali nierdzewnej można poddawać dezynfekcji chemicznej
i termicznej w sytuacjach, w których jest to
wymagane na mocy dyrektyw i przepisów
lub w przypadku skażenia instalacji wodnej.
Rozwiązania dostosowane do niemal
każdego wymagania
Jedenaście średnic– od 12 do 108 mm,
około 500 rodzajów kształtek – Geberit
Mapress ze stali nierdzewnej to rozwiązanie, które spełni prawie każde wymaganie.

✕

✕

Instalacje przemysłowe

✕

*

Woda uzdatniona

✕

Woda deszczowa

✕

Otwarte obiegi wody

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

Mapress C-Stahl
Mapress Kupfer

✕

Systemy próżniowe

✕

✕

Olej opałowy

✕

Instalacje solarne

Mepla

Sprężone powietrze

✕

Przewody wody gaśniczej

✕

Tryskacze

Mapress Edelstahl

Gaz

Woda pitna, woda produkcyjna, sprężone
powietrze, gazy, substancje chemiczne
i wiele innych czynników
Tam, gdzie istotnym czynnikiem jest higiena, temperatura, ciśnienie lub obecność
agresywnych cieczy, decyzja o wyborze
systemu Geberit Mapress ze stali nierdzewnej jest zawsze trafna, gdyż system
ten wielokrotnie dowiódł swojej wartości
nie tylko w instalacjach domowych, ale
również w zakładach przemysłowych. Geberit Mapress ze stali nierdzewnej uzyskał
certyfikat VdS oraz wszelkie stosowne
zezwolenia międzynarodowe zatwierdzające jego stosowanie w instalacjach
tryskaczowych.

Ogrzewanie

Od instalacji wody pitnej poprzez
złożone instalacje zasilające
stosowane w przemyśle, po
instalacje w szpitalach, którym
stawiane są bardzo wysokie
wymagania w zakresie higieny:
system Geberit Mapress ze stali
nierdzewnej codziennie gwarantuje działanie na najwyższym
poziomie – na całym świecie.

Woda pitna

System Geberit Mapress Edelstahl.
Bezpieczny, uniwersalny, o dużej
wytrzymałości na ciśnienie.

✕

**

✕

✕

✕

✕

***

✕

✕

✕
✕

✕
✕

✕

✕

* Tylko do przewodów wody gaśniczej (woda niezdatna do picia)
** Suche sprężone powietrze
***	Z możliwością zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających przed korozją; tylko w przypadku
stosowania ocynkowanych zewnętrznie rur ze stali węglowej

Wskaźnik zaciśnięcia zapewnia bezpieczeństwo
Wskaźnik zaciśnięcia na kształtce Mapress
ze stali nierdzewnej zapewnia szybkie
wykrycie niezaciśniętych połączeń nawet
przed przeprowadzeniem próby ciśnieniowej. Niebieski kolor wskaźnika świadczy
o tym, że wyrób jest wykonany ze stali
nierdzewnej. Ponadto łatwo odczytać na
nim średnicę.
Zaślepka ochronna dla podniesienia
poziomu higieny
Wszystkie złączki zaciskowe Geberit Mapress są wyposażone w zaślepki ochronne. Przed operacją zaciśnięcia zaślepka
zabezpiecza wnętrze i uszczelkę kształtki
przed pyłem i brudem oraz podnosi poziom higieny i bezpieczeństwa instalacji
wodociągowej. Kolor zaślepki dodatkowo
określa jej zastosowanie.

Łatwość i bezpieczeństwo montażu
Rury Geberit Mapress ze stali nierdzewnej
można giąć do średnicy 54 mm. Złączka
przejściowa Mapress na MeplaFix gwarantuje szybkie i bezpieczne połączenie
z elementami montażowymi Geberit.
Kompatybilność z innymi systemami
wodociągowymi Geberit ułatwia optymalny i efektywny ekonomicznie sposób
ich wykorzystania. A co nie mniej ważne,
dzięki jednakowemu profilowi zaprasowania Mapress, potrzebne jest tylko jedno
narzędzie.

↑ Zaślepka ochronna zabezpiecza przed zanieczyszczeniami i określa zastosowanie.
Dodatkowo zapewnia wyraźny
odczyt średnicy.

↑ Podwójne zabezpieczenie: wskaźnik
zaciśnięcia i uszczelka.

→ Spełnienie najwyższych wymagań związanych z
higieną wody pitnej
→ Możliwość dezynfekcji chemicznej i termicznej
→ Możliwość stosowania do różnych mediów przy
użyciu odpowiednich uszczelek
→ Możliwość stosowania do takich mediów jak
wodór, tlen, acetylen itd.
→ Wskaźnik zaciśnięcia zapewnia wykrycie niezaciśniętych połączeń nawet przed przeprowadzeniem próby ciśnieniowej
→ Szeroki asortyment: wyroby w 11 średnicach, od
12 do 108 mm, około 500 rodzajów kształtek
→ Kompatybilność z systemem Geberit Mepla i z
innymi rodzajami systemów Geberit Mapress

12

13

Sferoidyzacja uszczelki podczas
zaciskania.

°C

bar

10

12,0 x 1,0

–30 – +120

16

12

15,0 x 1,0

–30 – +120

16

15

18,0 x 1,0

–30 – +120

16

20

22,0 x 1,2

–30 – +120

16

25

28,0 x 1,2

–30 – +120

16

32

35,0 x 1,5

–30 – +120

16

→ Zwiększona odporność na korozję dzięki
podwyższonej zawartości molibdenu

40

42,0 x 1,5

–30 – +120

16

50

54,0 x 1,5

–30 – +120

16

→ Termiczne i mechaniczne wykończenie
zgrzewów

65

76,1 x 2,0

–30 – +120

16

80

88,9 x 2,0

–30 – +120

16

100

108,0 x 2,0

–30 – +120

16

Dokładność sferoidyzacji uszczelki
w celu zapewnienia długotrwałej
szczelności i wysokiej stabilności
mechanicznej.

→ Optymalizacja geometrii i konstrukcji dzięki
obliczeniom MES

Wymiar

Jednostka mm

DN

Dopuszczalne
ciśnienie robocze

Obróbka termiczna i mechaniczna
w celu uzyskania jednorodnej struktury
materiału w zgrzewach.

Dopuszczalna
temperatura pracy

System Geberit Mapress
Edelstahl 1.4401.
Perfekcyjna odpowiedź na
wysokie wymagania.

→ Wysoka wytrzymałość na ciśnienie, do 40 barów
zależnie od średnicy
→ Odporność na temperaturę do 120 lub 180°C

Aby spełnić wymagania klientów dotyczące efektywnego
systemu zaopatrzenia, stawiamy wysokie wymagania wobec
produkcji i montażu elementów
systemu Geberit Mapress ze stali
nierdzewnej oraz efektywności
ekonomicznej. A rezultaty każdy
może zobaczyć.
Precyzyjne wykonanie zgrzewów i jednorodny sposób zachowania się materiału
dla optymalnego wykonania operacji
zaciśnięcia
Specjalna obróbka termiczna pozwala
uzyskać jednorodną strukturę materiału
kształtki, rury i zgrzewu. Zgrzewy dodatkowo wygładza się mechanicznie.
Dzięki temu zyskuje się pewność, że podczas zaciskania rura i kształtka zachowują
się w taki sam sposób, co gwarantuje
niezawodną szczelność.

Wyjątkowo gładka powierzchnia dla
optymalnej charakterystyki przepływu.
Staranne wykończenie powierzchni jest
warunkiem trwałej szczelności systemu.
Geberit stosuje wyłącznie komponenty o
bardzo niskiej chropowatości powierzchni. Wielkość chropowatości jest niższa
niż określona w normach europejskich.
Gwarantuje to przepływ bez odkładania
osadów nawet na zgrzewach oraz doskonałe dopasowanie uszczelki w każdym
miejscu.
Stała kontrola precyzji dopasowania
Kształty i konstrukcje oblicza się metodą
elementów skończonych (MES). Dzięki
temu dokładnie wiadomo, jak zachowują
się elementy systemu podczas zaciskania.
Odznaczają się one wysoką precyzją wymiarową. W procesie produkcji kontroluje
się w sposób ciągły wymiary, promień oraz
grubość ścianki zaciskanej złączki. Zapewnia to bezproblemowy montaż, zapobiega
powstawaniu zadziorów po zaciśnięciu i
gwarantuje optymalne działanie uszczelki.

bilności i trwałości
Optymalny skład stopu zapewnia wysoki
poziom bezpieczeństwa pod względem
korozji, odkształcenia i stabilności materiałów, z których wykonano systemy. 40
lat doświadczenia pomogło nam połączyć
optymalnie dobrane materiały w celu
otrzymania elementów systemu o wysokiej
jakości. Nasze wymagania dotyczące
jakości materiału podlegają ostrzejszym
kryteriom niż określone w dyrektywach
europejskich. Na przykład w systemie
Geberit Mapress ze stali nierdzewnej
stosowany jest stop o zawartości molibdenu wynoszącej co najmniej 2,2%, a więc
wyższej niż wymagana w obowiązujących
normach europejskich.

Przemyślany stop dla zapewnienia sta-
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Geberit Mapress Edelstahl 1.4521.
Ekonomiczna alternatywa.

16

Grubość ścianki

Systemy zaopatrzenia Geberit spełniają
wszelkie wymagania
Rura Geberit Mapress 1.4521 stanowi uzupełnienie systemów zaopatrzenia Geberit
w zakresie ekonomicznych instalacji wody
pitnej. Dla instalacji o podwyższonych
wymaganiach, również przemysłowych,
gdzie należy zachować wysoki stopień
bezpieczeństwa nadal zaleca się stosować
rury Geberit Mapress 1.4401.

↑ Szybki i bezpieczny montaż dzięki sprawdzonemu połączeniu zaciskowemu Geberit
Mapress.

Średnica wewnętrzna

Bezbłędna i szybka identyfikacja dzięki
oznaczeniu zielonym kolorem
Rurę Geberit Mapress 1.4521 można natychmiast zidentyfikować dzięki oznakowaniu zieloną linią. W celu zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i podniesienia
stanu higieny rurę ze stali nierdzewnej
1.4521 dostarcza się na plac budowy z
zabezpieczeniem w postaci zielonych
zaślepek ochronnych.

Higieniczne zamknięcie zielonymi zaślepkami ochronnymi: rury spełniają wymagania
krajowych rozporządzeń w sprawie wody
pitnej i zostały dopuszczone do stosowania
w instalacjach wody pitnej.

Wymiar

Żadnych kompromisów: materiał zatwierdzony do stosowania w instalacjach
wody pitnej i spełniający wymagania
krajowych rozporządzeń w sprawie wody
pitnej
Stosowanie systemu rurowego Mapress
Edelstahl 1.4521 pozwala uniknąć kompromisów w odniesieniu do higieny: certyfikat higieniczny potwierdza sprawdzoną i
niezawodną jakość wyrobów Geberit oraz
równowartość względem materiału 1.4401.
Ten system rurowy również charakteryzuje
się zaletami typowymi dla stali nierdzewnej: higieniczny materiał naturalnie zachowujący kształt. System rurowy spełnia
wymagania krajowych rozporządzeń w
sprawie wody pitnej i można go poddawać
dezynfekcji chemicznej.

Bezpieczny, prosty i znany sposób
montażu
Rurę Geberit Mapress 1.4521 zaciska się
w znany, prosty i bezpieczny sposób przy
użyciu zaciskarki Mapress. Oznacza to,
że bezpieczny montaż nie wymaga innych
narzędzi ani metod, przy jednoczesnym
zachowaniu poziomu bezpieczeństwa
sprawdzonego połączenia zaciskowego
Geberit.

DN

Dzięki składnikom stopu, z
którego wykonana jest rura
Geberit Mapress 1.4521 (stal
CrMoTi), stanowi pod względem
ekonomicznym alternatywę dla
tradycyjnych materiałów wykorzystywanych w instalacjach
wody pitnej. Rury te są dostępne
w średnicach od 12 do 54 mm.

← Rury Geberit Mapress ze
stali nierdzewnej 1.4521:
ekonomiczna alternatywa
do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Jednostka

d [mm]

di [mm]

s [mm]

→ Może być poddawana dezynfekcji chemicznej

10

12

10

1

→ Możliwość gięcia rur o średnicy do 54 mm

12

15

13

1

→ Szybki i bezpieczny montaż

15

18

16

1

20

22

19,6

1,2

25

28

25,6

1,2

32

35

32

1,5

40

42

39

1,5

50

54

51

1,5

→ Ekonomiczna alternatywa
→ Jakość zgodna z krajowymi dopuszczeniami
→ Spełnia wymagania krajowych rozporządzeń
w sprawie wody pitnej

↑ Rury ze stali nierdzewnej 1.4521 są łączone
przy użyciu zwykłych złączek Mapress
Edelstahl 1.4401.
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System Geberit Mapress C-Stahl.
Bezpieczeństwo w obiegach
zamkniętych.

→ Wykonanie w wersji z płaszczem z polipropylenu
w kolorze kremowym lub ocynkowane z zewnątrz
→ 12 średnic, od 12 do 108 mm, około 400 rodzajów
kształtek

Rury Mapress C-Stahl przeznaczone do
instalacji tryskaczowych, sprężonego
powietrza i przewodów wody gaśniczej
Rury Mapress C-Stahl wykonane ze stali
niestopowej, ocynkowane wewnętrznie i
zewnętrznie (materiał nr 1.0215) szczególnie nadają się do stosowania w instalacjach
tryskaczowych, sprężonego powietrza i
przewodach wody gaśniczej.* Kombinacja
stali i cynku zapewnia ponadto ochronę
katodową, która zapobiega procesom
korozji. Obok znaku certyfikacji VdS rury
Geberit Mapress C-Stahl noszą uznawany
w całym świecie znak <FM APPROVED>,
potwierdzając tym samym przydatność do
stosowania w stałych wodnych instalacjach gaśniczych, jak również w instalacjach tryskaczowych na statkach.

–30 – +120

16

15

18,0 x 1,2

–30 – +120

16

20

22,0 x 1,5

–30 – +120

16

25

28,0 x 1,5

–30 – +120

16

32

35,0 x 1,5

–30 – +120

16

Woda pitna

Ogrzewanie

40

42,0 x 1,5

–30 – +120

16

System Mapress
Edelstahl

✕

✕

50

54,0 x 1,5

–30 – +120

16

Mepla

✕

✕

65

76,1 x 2,0

–30 – +120

16

Mapress C-Stahl

66,7

66,7 x 1,5

–30 – +120

16

Mapress Kupfer

80

88,9 x 2,0

–30 – +120

12

100

108,0 x 2,0

–30 – +120

12

✕

✕

✕

✕

✕

✕

*

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕
✕

Instalacje przemysłowe

15,0 x 1,2

Woda uzdatniona

12

Woda deszczowa

16

Otwarte obiegi wody

–30 – +120

Systemy próżniowe

12,0 x 1,2

Olej opałowy

10

✕

→ Wskaźnik zaciśnięcia zapewnia wykrycie
niezaciśniętych połączeń nawet przed przeprowadzeniem próby ciśnieniowej
→ Rury ze stali węglowej o średnicy do 54 mm
można giąć
→ Odporność na temperaturę do 120 lub 180°C
→ Ekonomiczny montaż bez ryzyka
→ Certyfikat VdS dla średnic do 108 mm
→ Kompatybilność z systemami Geberit Mepla i
innymi systemami Geberit Mapress

↓ Rura Geberit
Mapress C-Stahl
z płaszczem z
polipropylenu.

Instalacje solarne

bar

Sprężone powietrze

Dopuszczalne
ciśnienie robocze

°C

Przewody wody gaśniczej

Dopuszczalna
temperatura pracy

mm

Tryskacze

Wymiar

Kompatybilność systemu dla zapewnienia optymalnej efektywności ekonomicznej
Sprawdzony system zaciskowy
Geberit Mapress zapewnia wysoki poziom
bezpieczeństwa i jest ekonomiczny
również w przypadku systemu Mapress
C-Stahl. Zakres średnic od 12 do 108 mm
oraz ponad 400 rodzajów kształtek zapew-

Jednostka

18

niają praktycznie każde zastosowanie. Wysoka stabilność rur sprawia, że wymagają
niewielu punktów stałych i umożliwia zachowanie dużych odległości między podporami. Przy użyciu złączek przejściowych
wykonanie połączenia z systemem Geberit
Mepla np. w celu podłączenia grzejnika w
sposób optymalny pod względem kosztów,
jest szybkie, łatwe i bezpieczne.

Bezpieczny montaż
Czerwony wskaźnik zaciśnięcia znajdujący
się na wszystkich kształtkach Geberit Mapress C-Stahl zapewnia szybkie wykrycie
niezaciśniętych połączeń nawet przed
przeprowadzeniem próby ciśnieniowej.
Ponadto umożliwia szybką identyfikację
złączki dzięki czytelnie opisanej średnicy.
Wszystkie końcówki kielichowe na metalowych kształtkach Geberit są wyposażone
w zaślepkę ochronną. Do czasu zaciśnięcia
chroni ona kształtki przed kurzem i zabrudzeniami.

DN

Rury C-stahl w płaszczu z tworzywa
sztucznego lub ocynkowane zewnętrznie
Rury Mapress C-Stahl wykonane ze stali
niestopowej (materiał nr 1.0034) są do-

→ Wysoka wytrzymałość na ciśnienie, do 16 barów
stępne w płaszczu z tworzywa sztucznego
lub bez płaszcza. Płaszcz wykonany jest z
polipropylenu w kolorze kremowobiałym
(RAL 9001). Rury w płaszczu ochronnym
dostępne w zakresie średnic od 12 do 54
mm są przydatne zwłaszcza do wizualnie
dyskretnego montażu natynkowego. Rury
bez płaszcza, o dostępnym zakresie średnic od 12 do 108 mm, są zabezpieczone
przed korozją przez cynkowanie.

Gaz

Właściwy wybór dla obiegów
zamkniętych, takich jak wodne
instalacje ogrzewcze, systemy
wody chłodzącej, instalacje tryskaczowe oraz sieci sprężonego
powietrza. Kształtki Geberit
Mapress C-Stahl rozpoznaje się
po czerwonym wskaźniku zaciśnięcia. System rurowy Mapress
C-Stahl, podobnie jak wszystkie systemy Geberit Mapress
zaciska się łatwo i bezpiecznie.
Wskaźnik zaciśnięcia i zaślepka
ochronna dodatkowo podnoszą
poziom bezpieczeństwa.

**

✕

✕

✕

✕

***

✕

✕

✕
✕

↓ Rura Geberit
Mapress C-Stahl,
ocynkowana
zewnętrznie.

↓ Rura Mapress C-Stahl,
ocynkowana wewnętrznie i
zewnętrznie, przeznaczona do
zastosowania w instalacjach
tryskaczowych, sprężonego
powietrza i przewodach wody
gaśniczej.

↓ Złączki przejściowe zapewniają możliwość zgodnego
z wymogami przejścia między
różnymi systemami Geberit,
np. z systemu Mapress C-Stahl
na system Geberit Mepla:
wystarczy nasunąć, zacisnąć
i gotowe.

↓ Dodatkowe zabezpieczenie
zapewnia czerwony wskaźnik
zaciśnięcia i zaślepka ochronna.

✕
✕

✕

✕

* Tylko do przewodów wody gaśniczej (woda niezdatna do picia)
** Suche sprężone powietrze
***	Z możliwością zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających przed korozją;
tylko w przypadku stosowania ocynkowanych zewnętrznie rur ze stali węglowej
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System Geberit Mapress Kupfer.
Klasyczny.

Odporna, wygodna i bezpieczna:
to cechy, z jakich słynie miedź
stosowana jako materiał instalacyjny. System Geberit Mapress
Kupfer wykorzystuje te cechy w
kombinacji z inteligentną technologią łączenia, która umożliwia montaż i układanie rur bez
lutowania lub spawania. Oferuje
też dodatkowe korzyści związane ze wskaźnikiem zaciśnięcia i
zaślepką.

Bezpieczny montaż bez stosowania
otwartego ognia
System Geberit Mapress Kupfer umożliwia
realizację modernizacji i renowacji bez stosowania otwartego ognia. Biały wskaźnik
zaciśnięcia zapewnia szybkie wykrycie
niezaciśniętych połączeń nawet przed
wykonaniem próby ciśnieniowej. Uszczelki
we wszystkich mufach zaprasowywanych
zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo.
Zdefiniowane konstrukcyjnie rozszczelnienie uszczelki umożliwia natychmiastowe
wykrycie niezaciśniętych kształtek podczas próby ciśnieniowej.

Powszechna w licznych zastosowaniach
W obiegach grzewczych i systemach wody
chłodzącej, w sieciach gazowych i sprężonego powietrza, jak również w instalacjach
wody pitnej miedź nadal jest materiałem
nr 1 na wielu placach budowy. System
Geberit Mapress Kupfer można też używać
w zastosowaniach specjalnych, gdy wymagana jest odporność na podwyższone
ciśnienie.

Szeroki asortyment kształtek i inteligentne połączenia
Asortyment kształtek obejmuje wyroby
o wymiarach od 12 do 54 mm, które można
stosować w zakresie temperatur do 120°C i
ciśnienia do 16 barów.
Kształtki zaciskowe Mapress są wykonane
z wysokiej jakości rur miedzianych ze stopu Cu-DHP. Podwyższony poziom higieny
zapewniają zaślepki ochronne zabezpie-

→ Dodatkowe zabezpieczenie dzięki białemu
wskaźnikowi i zaślepce ochronnej.

czające wnętrze kształtki i uszczelkę przed
kurzem i brudem do czasu ich montażu.
Duża różnorodność złączek przejściowych we wszystkich wymiarach gwarantuje bezproblemowe połączenie z innymi
systemami Geberit. Do montażu systemu
zaciskowego Mapress Kupfer zalecamy
stosowanie rur miedzianych spełniających
wymogi normy EN 1057.
Szybkie wykonanie połączenia ze
spłuczkami podtynkowymi Geberit i
bateriami umywalkowymi
Złączka przejściowa Geberit Mapress na
MeplaFix zapewnia szybkie i łatwe wykonanie połączenia ze spłuczkami podtynkowymi Geberit i elementami montażowymi do
umywalek. Instalacja bez użycia narzędzi
– szybka i bezpieczna.

✕

✕

*

✕

✕

→ Wskaźnik zaciśnięcia zapewnia wykrycie
niezaciśniętych połączeń nawet przed przeprowadzeniem próby ciśnieniowej

✕

✕

✕

✕

✕

✕

→ Wysoka wytrzymałość na ciśnienie, do 16 barów

✕

✕

✕

✕

✕

→ Odporność na temperaturę do 120 lub 180°C,
zależnie od rodzaju uszczelki

✕

✕

Mapress C-Stahl
Mapress Kupfer

✕

Instalacje przemysłowe

✕

✕

Woda uzdatniona

✕

✕

Woda deszczowa

Mepla

✕

Otwarte obiegi wody

✕

Systemy próżniowe

✕

✕

**

✕

✕

✕

✕

***

✕

✕

✕
✕

✕
✕

✕

* Tylko do przewodów wody gaśniczej (woda niezdatna do picia)
** Suche sprężone powietrze
***	Z możliwością zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających przed korozją;
tylko w przypadku stosowania ocynkowanych zewnętrznie rur ze stali węglowej
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→ Wystarczy wsunąć, zacisnąć i gotowe: bez
lutowania, spawania, uszczelniania pakułami

Olej opałowy

System Mapress
Edelstahl

Instalacje solarne

16

Sprężone powietrze

–30 – +120

Przewody wody gaśniczej

10 – 54

Tryskacze

bar

Gaz

Dopuszczalne
ciśnienie robocze

°C

Ogrzewanie

Dopuszczalna
temperatura pracy

Jednostka

Woda pitna

DN

→ Średnice 12–54 mm i różne rodzaje kształtek umożliwiają szeroki zakres zastosowań.

✕

→ Dodatkowe zabezpieczenie w postaci uszczelki
→ Optymalizacja geometrii i połączeń

→ Nieskomplikowane przejście na wszystkie
pozostałe systemy Geberit
→ Możliwość stosowania w instalacjach gazowych
przy zastosowaniu innych uszczelek

21

System Geberit Mapress.
Do stosowania w instalacjach gazowych,
solarnych i do zastosowań specjalnych.

→ Dopuszczenie do stosowania w instalacjach gazowych, solarnych i do zastosowań specjalnych
→ Montaż bez zagrożenia związanego z ogniem
→ Kształtki do gazu są fabrycznie wyposażone
w żółtą uszczelkę z HNBR
→ Żółte oznakowanie i żółta zaślepka ochronna
stanowią jednoznaczne odróżnienie od innych
systemów

Kształtki i rury muszą spełniać
określone warunki dla instalacji
gazowych, solarnych i zastosowań specjalnych. Odpowiednie
o-ringi i zakres dostępnych
średnic rur sprawiają, że systemy
zaciskowe Geberit Mapress stanowią dobry wybór w przypadku
zastosowań specjalnych.
Bezpieczne i kontrolowane stosowanie
w instalacjach gazowych
Systemy zaciskowe Mapress Kupfer i
Mapress Edelstahl w wielu krajach mają
wszelkie zezwolenia do stosowania w
instalacjach gazu ziemnego i skroplonego
oraz niektórych gazów technicznych*.
Kształtki przeznaczone do instalacji
gazowych są łatwe do odróżnienia dzięki
oznaczeniu żółtym kolorem. Wyposażone
są fabrycznie w żółtą uszczelkę z HNBR i
zabezpieczone żółtą zaślepką ochronną.

System Mapress Kupfer Gas o średnicach do 54 mm
Asortyment obejmuje kształtki zaciskowe
o średnicach od 15 do 54 mm. Stosowanie
systemu Mapress Kupfer do instalacji gazu
ziemnego uwarunkowane jest montażem
rur miedzianych spełniających wymogi
normy EN 1057*.

Bezpieczny obieg do zastosowań solarnych
W instalacjach solarnych stosuje się rury
odpowiednio dobrane do specjalnych
mediów obecnych w tych systemach, w
szczególności do najczęściej stosowanych
płynnych nośników ciepła Antifrogen® i
Tyfocor®. Ponadto instalacje solarne muszą być odporne na temperatury do 180°C.
Systemy Mapress C-Stahl i Edelstahl
spełniają wymagania dotyczące instalacji
solarnych. Podczas montażu tradycyjne
czarne uszczelki w kształtkach zaciskowych wymienia się na zielone, przeznaczone do instalacji solarnych.
Niezawodna szczelność w zastosowaniach specjalnych
W przypadku zastosowań specjalnych
zamiast czarnej uszczelki stosuje się niebieskąuszczelkę z FKM. System ten może
być stosowany do różnego rodzaju olejów
lub w suchych systemach gaśniczych.

→ Różne uszczelki przeznaczone
do zastosowań specjalnych.
Dostępne jako wyposażenie
dodatkowe.
Oznaczenie

Niebieska FKM

Żółta HNBR, norma UNI 11065

Biała FKM

Zakres temperatur pracy [°C]

–20 – +180

–20 – +70

0 – +155

Zastosowania

Instalacje solarne *
Olej mineralny
Olej opałowy
Sprężone powietrze (z olejem i bez)
Stałe urządzenie gaśnicze

Gaz ziemny
Metan
Gazy płynne

Para nasycona

Maksymalne ciśnienie [bar]
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5

5

* Stosowanie w Polsce wyłącznie w oparciu
o krajowe przepisy.

* 200ºC (60h/rok), 220ºC (500 h na cały cykl życia)
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Narzędzia zaciskowe.
Szybki postęp prac przy użyciu narzędzi
elektrohydraulicznych.

→ Zaciskarki do rur o każdej średnicy
→ Zaciskarki ręczne do prostych zastosowań
→ Narzędzia elektrohydrauliczne o wysokiej sprawności, zapewniające ekonomiczną i szybką pracę

Dzięki zastosowaniu baterii litowo-jonowych zaciskarki rzadziej wmagają ładowania.

Poręczne zaciskarki przydatne na małych
placach budowy i do użytku okazjonalnego.

Praca na budowach powinna postępować szybko i bezpiecznie, aby
zapewnić wysoką efektywność ekonomiczną. Zaciskarki Geberit są
lekkie, wydajne i odpowiednie do zaciskania wszystkich kształtek w
systemach Geberit.
Zaciskarki do rur o każdej średnicy
Oferta obejmuje szereg narzędzi: od poręcznych zaciskarek do użytku na małych
budowach po narzędzia elektrohydrauliczne zapewniające szybki postęp prac.
Do narzędzi oferowane są odpowiednie
szczęki lub opaski zaciskowe.
Szybka, nieuciążliwa praca
Elektrohydrauliczna technologia zaciskania wykazuje szereg zalet w porównaniu
z tradycyjną technologią elektromechaniczną. Urządzenia są wyjątkowo małe,
lekkie i poręczne. Technologia umożliwia
większe tempo zaciskania, a więc szybszy
postęp prac. Dzięki temu wzrasta efektywność ekonomiczna na budowie.
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Nowoczesna technologia baterii i rejestrator
Narzędzia Geberit ECO 202 i ACO 202
posiadają napęd elektrohydrauliczny, a
ACO 202 jest dodatkowo wyposażone w
nowoczesną baterię litowo-jonową. Dzięki
długiej żywotności baterii i krótkiemu czasowi ładowania przerwy w pracy występują
stosunkowo rzadko. Smukły, przeciwpoślizgowy uchwyt z gumy zapewnia bezpieczną i ergonomiczną obsługę. Elektroniczny
rejestrator z funkcją diagnostyczną zlicza
cykle zaciskania i wskazuje konieczność
przeprowadzenia przeglądu technicznego
po około 40 000 cyklach.
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Filtr higieniczny i spłukiwanie
higieniczne.
Ochrona i bezpieczeństwo
najcenniejszego z naszych zasobów.

Jakość wody wodociągowej musi
być bez zarzutu – takie są zarówno oczekiwania naszych klientów, jak i wymagania zawarte
w normach i przepisach. Stosowanie filtrów higienicznych od
samego początku pozwala uniknąć problemów z jakością wody.
Spłukiwanie higieniczne gwarantuje, że nawet instalacje użytkowane tylko okazjonalnie nie
ulegną skażeniu.
Napełnianie instalacji przez filtr higieniczny zapobiega skażeniu wody pitnej
Zgodnie z przepisami instalację wody
pitnej należy napełnić filtrowaną wodą
pitną. Filtr higieniczny Geberit zatrzymuje
mikroorganizmy i cząstki zanieczyszczeń
do średnicy porów wynoszącej 0.15 μm,
zapewniając w ten sposób dopływ do
instalacji tylko mikrobiologicznie czystej
wody pitnej. W większości przypadków
wyklucza to skażenie podczas próby
ciśnieniowej lub w trakcie napełniania.
Okres eksploatacji filtra higienicznego
wynosi 6 miesięcy lub 3 000 l osiągniętej
przepustowości. Zależnie od jakości wody i
rozmiarów obiektu odpowiada to napełnieniu i przeprowadzeniu próby ciśnieniowej w
maksymalnie 50 mieszkaniach. W celu zapewnienia szybkiego i łatwego połączenia
w zakres dostaw wchodzą złącza wtykowe.

Ochrona jakości wody pitnej w przypadku stagnacji
Gdy z powodu nieregularnego rozbioru
wody dochodzi do stagnacji w przewodach
wody pitnej, powstają problemy natury
higienicznej. Urządzenie do spłukiwania
higienicznego Geberit pozwala uniknąć
tego rodzaju problemów. Spłukiwanie
higieniczne powoduje systematyczną wymianę wody pitnej, skracając w ten sposób
czas jej stagnacji. Dzięki temu spełnia
wymagania norm i skutecznie zapobiega
skażeniom bakteriologicznym i innym
zanieczyszczeniom systemu wody pitnej.
Urządzenie do spłukiwania higienicznego
Geberit stanowi skuteczne rozwiązanie w
zapobieganiu problemom natury higienicznej występującym np. w hotelach i
pensjonatach, szpitalach lub domach
opieki, w szkołach, obiektach sportowych,
koszarach lub domach wczasowych. Urządzenie jest sterowane elektronicznie na
podstawie z góry określonych parametrów,
a można je ustawić przy użyciu aplikacji
mobilnej SetApp (komunikacja przez
Bluetooth) lub lokalnej jednostki sterującej.
Możliwa jest integracja z systemem
zarządzania budynkiem za pośrednictwem
interfejsu cyfrowego lub interfejsu R485.
Przy użyciu zestawu montażowego w prosty
sposób można zintegrować urządzenie
do spłukiwania higienicznego Geberit z
systemami instalacyjnymi Geberit GIS lub
Geberit Duofix. Możliwy jest rówież montaż
w zabudowie masywnej.

Filtr higieniczny Geberit zatrzymuje niepożądane substancje podczas pierwszego
napełniania.

Korzystając z systemu spłukiwania, można
ustawić jego częstotliwość indywidualnie dla
każdego przypadku.

→ Łatwy montaż, idealna integracja.
Urządzenie do higienicznego spłukiwania
Geberit systematycznie wymienia wodę
pitną w rurociągu.

→ Filtr higieniczny i urządzenie do spłukiwania
higienicznego ograniczają ryzyko skażenia wody
pitnej w trakcie napełniania rurociągów i podczas eksploatacji instalacji wodociągowej.
→ Filtr higieniczny usuwa wszystkie mikroorganizmy i gwarantuje, że do próby ciśnieniowej
instalacja wodociągowa jest napełniana tylko
mikrobiologicznie czystą wodą pitną.
→ Urządzenie do spłukiwania higienicznego na
podstawie z góry określonych parametrów automatycznie wymienia wodę pitną w częściach
rurociągu, które są użytkowane jedynie okazjonalnie, co zapobiega stagnacji wody.
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Know-How Installed.
Firma niezawodna i innowacyjna –
stosująca najnowocześniejsze
technologie od ponad 140 lat.

Geberit – silna marka w technice sanitarnej. Nowatorskie rozwiązania, wiedza techniczna i zintegrowane systemy to elementy naszego sukcesu
osiąganego we współpracy z projektantami, instalatorami, operatorami i użytkownikami, który trwa
już ponad 140 lat. A ponadto co roku w naszych
ośrodkach szkoleniowych na całym świecie prowadzone są szkolenia na poziomie podstawowym i
zaawansowanym dla ponad 10 000 specjalistów w
zakresie techniki sanitarnej.
Know-How Installed jest elementem wszystkich
naszych działań.

Geberit oferuje kompleksowe
rozwiązania w zakresie techniki
sanitarnej zapewniając bezproblemowo skoordynowane współdziałanie wszystkich systemów
i elementów. Innowacyjne rozwiązania przyczyniają się do
ograniczenia kosztów planowania, materiałów i eksploatacji,
jak również do zmniejszenia
pracochłonności montażu, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo, szereg możliwych
rozwiązań i efektywność ekonomiczną.
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1 Systemy instalacyjne Geberit
Nośne systemy profili, instalacyjne elementy montażowe oraz panele gipsowo-kartonowe tworzą ścianki instalacyjne
gotowe do wykończenia płytkami. Nie ma
znaczenia czy ściana jest masywna czy
lekka, czy wymagana jest ścianka instalacyjna czy też montaż w ścianie: systemy
Geberit GIS i Duofix i Geberit Kombifix
oferują optymalne rozwiązanie dla każdego zastosowania w zakresie techniki
sanitarnej.

2 Systemy zaopatrzenia Geberit
Dzięki systemom Geberit Mapress i Mepla
z optymalnie dobranym asortymentem
pod względem materiału, średnic i rodzaju
kształtek możliwy jest szybki, łatwy, niezawodny i ekonomiczny montaż domowych
i przemysłowych systemów zaopatrzenia.
W skład systemu wchodzą również niezbędne zaciskarki.

3 Systemy kanalizacyjne Geberit
Niskoszumowy system Geberit Silent-db20
do kanalizacji w budynkach mieszkalnych,
optymalny pod względem akustycznycm
system wtykowy Silent PP, system Geberit
HDPE do układania w gruncie i do zastosowań przemysłowych i laboratoryjnych oraz
system podciśnieniowego odwodnienia
dachów Geberit Pluvia uzupełniają się w
kompleksowych rozwiązaniach dotyczących odprowadzenia ścieków.
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Zrównoważone przedsiębiorstwo.
Od produkcji poprzez produkt aż do
recyklingu.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej:

→ www.geberit.pl

Woda to życie. Z tego powodu my
jako producent systemów
i wyrobów sanitarnych dokładamy wszelkich starań, aby ostrożnie zużywać zasoby naturalne,
przyczyniając się w ten sposób
do ochrony środowiska.
Takie postępowanie rozpoczyna się na
etapie badań naukowych i rozwoju naszych
wyrobów, aby następnie rozszerzyć się na
codzienne użytkowanie i odpowiedzialny
recykling. Wyroby Geberit są trwałe i efektywne pod względem ekologicznym.
W znacznym stopniu przyczyniają się do
obniżenia zużycia wody. Na Światowym
Forum Ekonomicznym w Davos w Szwajcarii uznano nas za najbardziej zrównoważone szwajcarskie przedsiębiorstwo.
W rankingu światowym Geberit zajmuje
dziesiątą pozycję.

Kwestia zrównoważenia stale zyskuje na
znaczeniu – również w zakresie techniki
sanitarnej. Potrzebne są nowe rozwiązania.
Ich przykładem są rury Mepla wykonane
z kompozytu składającego się z aluminium
i wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
Najwyższy priorytet ma produkcja efektywna i dostosowana do potrzeb środowiska: zużyta woda jest w całości recyrkulowana dzięki zastosowaniu specjalnego
filtra. W wyniku tego zużycie wody na metr
produkowanej rury można obniżyć o 60%,
a zużycie energii o 25%. Dla instalatora
zalety systemu są oczywiste: źródłem korzyści są trwałe i długofalowe rozwiązania,
szybkie i łatwe w realizacji. Jednocześnie
dzięki materiałom przyczyniającym się do
oszczędzania zasobów wnoszony jest długofalowy wkład w ochronę środowiska.

Zużycie wody w procesie
produkcji, w litrach na metr rury
Mepla
4
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Zużycie energii w procesie
produkcji, w Wh na metr rury
Mepla
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