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FUNKCIE 
A RIEŠENIA
Pre väčšie pohodlie a lepšiu kvalitu života: Inovatívne funkcie a riešenia 

firmy Geberit zvyšujú pohodlie vášho života, spĺňajú vaše individuálne 

potreby a chránia naše životné prostredie.
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DOKONALÁ
ROVNOVÁHA
DESIGN MEETS 
FUNCTION
Naša vášeň pre dizajn a technológie inšpiruje a baví ľudí na 
 celom svete. Vďaka bohatým, takmer 150-ročným skúsenos-
tiam a know-how sú naše výrobky nielen krásne, ale svojim  
majiteľom skutočne zjednodušujú a spríjemňujú život. 

Ekologicky šetrné produkty Geberit predstavujú dokonalú rov-
nováhu elegantného dizajnu a výnimočnej funkčnosti. Ľahko sa 
čistia, jednoducho sa používajú a zvyšujú komfort. 

Design Meets Function je názov, ktorý sme dali tejto kom-
binácii výnimočnej funkčnosti a estetického dizajnu v celej 
kúpeľ ni.

Spoločnosť Geberit je lídrom na európskom trhu sanitár-
nych výrobkov a poskytuje mimoriadnu pridanú hodnotu 
v oblasti sanitárnej techniky a kúpeľ ňových produktov. 

Koncern Geberit je globálnym ambasádorom kvality a má ob-
chodné zastúpenia vo viac ako 40 krajinách a 30 výrobných 
závodov po celom svete. Sídli vo švajčiarskom meste Rapper-
swil-Jona, kde ho v roku 1874 založil Caspar Melchior Albert.

Viac ako 12 000 zamestnancov sa riadi záväzkom poskytovať 
zákazníkom inovatívne, ekologické a kvalitné výrobky s dlhou  
životnosťou. Spoločnosť Geberit sa pýši svojou silnou kom-
petenciou pre inovácie, a to vďaka podpore rozsiahlych aktivít 
v oblasti výskumu a vývoja v rámci skupiny. Zákazníci si môžu 
byť istí, že nové výrobky spĺňajú ich potreby, nehovoriac o naj-
vyšších štandardoch kvality.

8 9Kúpeľne Geberit
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ZÁVESNÉ TOALETY
Elegantné a ľahko sa čistia.

SPRCHOVÉ KÚTY V ÚROVNI PODLAHY
Šikovne navrhnuté riešenia sprchového odtoku.

TOALETY RIMFREE®
Zabraňujú usadzovaniu  
vodného kameňa a baktérií.

MODERNÉ OVLÁDACIE TLAČIDLÁ
Štýlové ovládacie tlačidlá a kvalitné 
 podomietkové technológie.

SPRCHOVACIE TOALETY 
Objavte nový pocit pohody.

ZRKADLÁ 
A ZRKADLOVÉ SKRINKY 

Šikovne navrhnuté koncepty 
osvetlenia a inteligentný 

úložný priestor.

ŠIKOVNE NAVRHNUTÝ  
KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK
Priestorovo kompaktné riešenia 
optimálneho využitia priestoru 
v kúpeľni.

HYGIENICKÁ 
A TRVANLIVÁ KERAMIKA
Dizajn a kvalita pre každý vkus.

DIZAJN A TECHNOLÓGIA Z JEDNÉHO ZDROJA

GEBERIT – KVALITA DO
CELEJ KÚPEĽNE
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RIEŠENIA KÚPEĽNÍ, KTORÉ SPĹŇAJÚ VAŠE POTREBY

LEPŠIE KÚPEĽNE

Priania a očakávania, pokiaľ ide o dokonalú kúpeľňu, sú také roz-
manité ako ľudia sami. Preto sme zákazníkov kupujúcich kúpeľne 
v celej Európe požiadali, aby definovali, čo je pre nich najdôleži-
tejšie. V našom prieskume sa neustále objavovalo  šesť charak-
teristík, a to: dizajn, čistota, použiteľnosť a komfort, ako aj priesto-

rovo úsporné a bezbariérové riešenia. Pretože každý človek má 
iné priority, ponúkame kúpeľňové série, ktoré sú špeciálne pri-
spôsobené rôznym potrebám. Pomocou tabuľky na nasledujúcej 
strane môžete rýchlo vyhľadať kúpeľňovú sériu, ktorá vyhovuje 
vašim špecifickým potrebám a životným situáciám.
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citterio

Xeno2

myDay

Acanto

iConDIZAJN
Jednoduchý, účelový vzhľad, ktorý oslo-
vuje tých, ktorí očakávajú nadčasovosť 
namiesto módnych trendov.

ČISTOTA
Produkty, ktoré sa prakticky nešpinia 
a ľahko sa čistia. Pre všetkých, ktorí 
 vyhľadávajú výnimočnú hygienu.

PRAKTICKOSŤ
Intuitívne a praktické riešenia každo
denných potrieb.

ÚSPORA PRIESTORU
Priestorovo úsporné produkty pre dô-
myselné riešenia pri práci s náročnými 
pôdorysmi kúpeľní a malými miestnos-
ťami, ako napríklad hosťovské kúpeľne.

KOMFORT
Špeciálne materiály a funkcie prinášajú 
do kúpeľne pohodlie a komfort.

UNIVERZÁLNOSŤ
Ľahko prístupné kúpeľne, ktoré môžu 
jednoducho používať ľudia v rôznych 
 životných situáciách.

12 13Kúpeľne Geberit
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Špeciálna glazúra Geberit KeraTect® zaručuje dlhodobú ochranu 
keramických povrchov.

KeraTect® je vypaľovaná ako špeciálna glazúra s prakticky ne-
poréznym a mimoriadne hladkým povrchom, ktorý sa jednodu-
cho a efektívne udržiava v čistote.

Vlastnosti KeraTect®:

• prakticky neporézna a mimoriadne hladká,

• odpudzuje nečistoty, je hygienická a čistá,

• veľmi jednoduchá na čistenie a starostlivosť,

• trvanlivá a odolná voči poškriabaniu.

www.geberit.sk/kupelne

GEBERIT KERATECT®

ŠPECIÁLNA
KERAMICKÁ GLAZÚRA

Kúpeľne Geberit 1514 
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Elegantné povrchy, čistý dizajn a prvky, ktoré krásne ladia s ke-
ramikou. Nábytok Geberit premení kúpeľne na harmonické 
priestory.

Používajú sa iba materiály vysokej kvality odolné voči vlhkosti 
a spoľahlivé kovania a úchyty. Série obsahujú širokú škálu kúpeľ-
ňových skriniek, zrkadiel a zrkadlových skriniek, ktoré vylepšia 
usporiadanie v kúpeľni a vďaka ktorým bude mať všetko svoje 
správne miesto. Okrem toho množstvo detailov vrátane šikovne 
usporiadaných priehradiek do zásuviek a LED osvetlenia vylep-
šuje estetiku kúpeľne a vytvára praktický úložný priestor a po-
riadok v kúpeľni.

www.geberit.sk/kupelne

TRVANLIVÉ A SPOĽAHLIVÉ

Kúpeľňový nábytok Geberit je vyrábaný z vysokokvalitných pa-
nelov na báze dreva odolných voči vlhkosti. Používa sa drevovlák-
nitá doska strednej hustoty (MDF), ako aj drevotrieska s vysokou 
hustotou, ktorá odoláva poškodeniu vlhkosťou.

MATERIÁL ODOLNÝ 
VOČI VLHKOSTI 
Panely na báze dreva navrh-
nuté na miesta s vysokou 
vlhkosťou.

ŠTANDARDNÝ MATERIÁL 
Absorbuje vlhkosť 

ako špongia.

ODOLNÉ VOČI VLHKOSTI

Dômyselné detaily, ako sú dobre umiestnené 
profilové rukoväte, zásuvky typu pushtoopen 
a pojazdy s dobrou kĺzavosťou, spríjemňujú po-
užívanie kúpeľňového nábytku Geberit.

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK GEBERIT

ŠIKOVNÉ  
ÚLOŽNÉ RIEŠENIA

17Kúpeľne Geberit16 
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Závesné WC dodávajú kúpeľniam upravený  
a elegantný vzhľad a uľahčujú čistenie podlahy.  
Už niekoľko desaťročí tvoria štandardnú výbavu 
moderných kúpeľní a osvedčili sa v miliónoch  
inštalácií po celom svete.

PÄŤ DOBRÝCH DÔVODOV

ZÁVESNÉ WC
RIEŠENIA

VYSOKÁ PEVNOSŤ
Žiadne kmitanie ani vibrácie – testované 
na nosnosť do 400 kg.

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
60 miliónov podomietkových 
splachovacích nádržiek Geberit, 
namontovaných v posledných 
50 rokoch, predstavuje dokonale 
odskúšané riešenie.

HYGIENA: JEDNODUCHÉ ČISTENIE
Závesné WC umožňujú jednoduché 
čistenie podlahy, pretože nevytvárajú 
žiadne ťažko dostupné miesta, kde sa 
usadzuje špina.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
Jednoducho vyberte ovládacie tlačidlá 
a máte prístup k všetkým dôležitým 
častiam. Náhradné diely Geberit 
na sklade pre vás počas 25 rokov.

OVERENÁ TESNOSŤ
Každá nádržka Geberit je individuálne 
testovaná, aby bola zaručená dokonalá 
vodotesnosť.

www.geberit.sk/duofix

Kúpeľne Geberit18 19
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INOVATÍVNA TECHNOLÓGIA SPLACHOVANIA
WC misy bez okrajov Geberit Rimfree® sú vybavené 
špeciálne vyvinutým a patentovaným rozdeľovačom 
vody, ktorý vždy zabezpečí cielené a hygienické 
spláchnutie.

RIEŠENIA GEBERIT RIMFREE®

DOKONALE ČISTÉ 
BEZ AGRESÍVNEJ  
CHÉMIE

Geberit predstavuje úplne novú patentovanú technológiu spla-
chovania Geberit Rimfree®, ktorá zdokonaľuje súčasné trendy 
smerujúce k toaletám bez splachovacieho kruhu. Prúd vody je pri 
spláchnutí vedený až tesne po svoje vyústenie do WC misy. Vďa-
ka patentovanému rozdeľovaču je potom nasmerovaný po oboch 
stranách misy presne tam, kde je to potrebné, dokonca aj pri 
malom množstve vody.

WC misy Rimfree® nemajú žiadne okraje či ťažko dostupné duti-
ny, kde sa hromadia nečistoty. Čistenie je jednoduché a rýchle 
a WC misa je perfektne čistá aj bez použitia špeciálnych pomô-
cok a agresívnych čistiacich prostriedkov.

www.geberit.sk/rimfree

↑

Bežné WC misy majú splachovací okraj, ktorý sa prakticky nedá 
očistiť. V tejto ťažko prístupnej oblasti sa hromadia nečistoty 
a baktérie, čo má za následok nepríjemný zápach.

↑

Technológia Geberit Rimfree® však žiadny splachovací okraj 
nemá. Hladký vnútorný povrch WC misy Geberit Rimfree® stačí 
očistiť jediným pohybom. A najlepšie je, že ihneď vidieť, či sa 
odstránili všetky nečistoty.

21Kúpeľne Geberit20 
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JEMNÉ SUŠENIE

Teplovzdušný fén s piatimi nastaviteľnými teplot-
nými stupňami je perfektným riešením jemného, 
šetrného osušenia.

JEMNÁ OSOBNÁ HYGIENA

Jemná dámska sprcha sa postará o spoľahlivú 
intímnu hygienu s čistou vodou.

ŽIADNE NEPRÍJEMNÉ ZÁPACHY

Jednotka odsávania zápachu odstraňuje neprí-
jemné zápachy, skôr ako by sa mohli rozšíriť.  
Automaticky sa spustí hneď po posadení sa  
na sedadlo.

GEBERIT AQUACLEAN

ČISTOTA 
JEDINÝM STLAČENÍM 
TLAČIDLA

Spoločnosť Geberit za posledných 40 rokov neustále až do ab-
solútnej dokonalosti vylepšovala funkciu sprchovania, hlavný 
prvok každej sprchovacej toalety. Zároveň sme investovali do 
vývoja inovatívnych technológií a komfortných funkcií, vďaka 
čomu sa naše sprchovacie toalety stali lídrom na trhu. Množstvo 
funkcií v závislosti od modelu prináša skutočne skvelý zážitok.

www.geberit-aquaclean.sk/komfortnefunkcie

ABSOLÚTNA ČISTOTA
Sprchovacia dýza sa pohybuje plynulo 
dozadu a dopredu, aby vám poskytla  
výnimočný pocit čistoty. Na väčšine  
modelov možno individuálne nastaviť 
polohu sprchovacieho ramena a intenzi-
tu sprchovania.

TECHNOLÓGIA SPRCHOVANIA 
WHIRLSPRAY
Vďaka patentovanej technológii Whirl-
Spray sa môžete cítiť svieži a čistí po 
celý deň. Je to kvôli tomu, že sprchova-
cia dýza je vybavená dynamickým pre-
vzdušňovaním na cielené a dôkladné 
čistenie s minimálnou spotrebou vody.

TLMENÉ NOČNÉ OSVETLENIE

Diskrétne LED osvetlenie v siedmich farebných 
odtieňoch s piatimi úrovňami jasu sa zapína sní-
mačom priblíženia a uľahčuje orientáciu v noci.

ŠPIČKOVÝ KOMFORT

Vysokokvalitné ergonomické sedadlo má zabu-
dované vyhrievanie.

ZAMERANÉ NA POUŽÍVATEĽA

Vstavaný senzor priblíženia aktivuje systém ohre-
vu vody, vyhrievania sedadla a orientačné osvet-
lenie.

VÁŠ VLASTNÝ OSOBNÝ PROGRAM POHODY

Intuitívne diaľkové ovládanie umožňuje všetky 
zadania vykonávať jednou rukou. Jedno stlačenie 
tlačidla stačí na spustenie osobných nastavení.

BEZDOTYKOVÝ KRYT WC

Vďaka senzoru priblíženia sa kryt WC automatic-
ky otvára a zatvára.

PRAKTICKÁ A JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Sprchovacie toalety Geberit AquaClean sú na-
vrhnuté od jednoducho odnímateľného sedadla 
a krytu WC až po program automatického od-
straňovania vodného kameňa tak, aby sa dali po-
čas celej svojej dlhej životnosti čistiť a udržiavať 
s minimálnym úsilím.

Viac informácií o rôznych modeloch -> kapitola 
Sprchovacie toalety na strane 112.

23Kúpeľne Geberit22 
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NEPRÍJEMNÝ ZÁPACH V TOALETE JE MINULOSŤOU
Zariadenie, ktoré je už dávno štandardom nad každým kuchyn-
ským sporákom, môže byť teraz použité v kúpeľni. Účinný spôsob, 
ako sa zbaviť nepríjemných pachov. Jednotka odsávania zápachu 
Geberit DuoFresh odsáva znečistený vzduch priamo z keramic-
kej WC misy, čistí ho pomocou keramického voštinového filtra 
a čistý vzduch vracia späť do miestnosti. Tento mimoriadne efek-
tívny proces zabraňuje tomu, aby sa v kúpeľni šíril nepríjemný 
zápach, takže už nemusíte používať osviežovače vzduchu alebo 
otvárať okno. Vďaka snímaču priblíženia sa odsávanie zapne au-
tomaticky, hneď ako sa niekto posadí na toaletu. Odsávanie zá-
pachu je preto skvelým riešením aj hosťovských WC. Využite 
zvýšený komfort vďaka orientačnému osvetleniu LED a súprave 
na vhadzovanie tyčiniek DuoFresh, ktoré misu očistia a prevo-
ňajú. Jednotka odsávania Geberit DuoFresh sa dá ľahko inštalo-
vať do ľubovoľnej nádržky Geberit Sigma a možno ju kombinovať 
takmer so všetkými ovládacími tlačidlami série Sigma.

www.geberit.sk/duofresh

PRÍKLAD: JEDNOTKA ODSÁVANIA ZÁPACHU  
GEBERIT DUOFRESH

PRÍSTUPNÝ

Keramický voštinový filter a súprava 
na vhadzovanie tyčiniek DuoFresh 
sú ľahko prístupné cez ovládacie  
tlačidlo.

ÚČINNÝ

Vzduch sa čistí v keramickom  
voštinovom filtri.

TICHÝ

Tichý ventilátor vedie vyčistený 
vzduch späť do miestnosti.

JEDNOTKA ODSÁVANIA  
GEBERIT DUOFRESH 
Keramický voštinový filter je ľahko 
prístupný cez ovládacie tlačidlo.

ČERSTVÝ VZDUCH PRE KAŽDÉHO

GEBERIT DUOFRESH

Kúpeľne Geberit24 25
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Sprchy v úrovni podlahy sú dnes veľmi žiadané. Vďa-
ka inovatívnym riešeniam, ako sú sprchové žľaby 
Geberit CleanLine a odtoky Geberit do steny, umož-
ňuje značka Geberit maximálnu slobodu pri navrho-
vaní kúpeľne, spoľahlivú montáž a jednoduché čiste-
nie a údržbu.

www.geberit.sk/cleanline

Upchávanie sprchového odtoku 
je vecou minulosti vďaka ľahko 
čistiteľnej hrebeňovej vložke.

PLOCHÁ SPRCHOVÁ VANIČKA 
GEBERIT SETAPLANO
Hladká plocha odtoku na 
optimálnu hygienu.

SPRCHY V ÚROVNI PODLAHY

PREMYSLENÉ RIEŠENIA 
ODTOKU

JEDNODUCHO ČISTÉ

Sprchové riešenia od spoločnosti 
Geberit sa ľahko čistia.

ESTETICKÝ VZHĽAD

Jednoduchý dizajn pôsobí  
elegantne a štýlovo.

SPOĽAHLIVÉ

Osvedčená systémová technológia 
a Geberit knowhow sú zárukou 
spoľahlivosti.

27Kúpeľne Geberit26 
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PODOMIETKOVÉ NÁDRŽKY GEBERIT

VÝKONNÁ 
TECHNOLÓGIA 
ZA STENOU

Geberit je lídrom v oblasti sanitárnych technológií v Európe a jeho 
splachovacie nádržky sú synonymom spoľahlivosti a šetrného 
hospodárenia s prírodnými zdrojmi. Technológia splachovania 
Geberit šetrí vodu vďaka nízkemu objemu splachovacej vody 
a ponúka vysokú spoľahlivosť s garantovanou dostupnosťou 
náhradných dielov po dobu 25 rokov. Podomietkové nádržky 
Geberit sú k dispozícii v rôznych výškach, aby vyhovovali každej 
kúpeľni. Nádržky sú pripravené na montáž, v ktorej sa vyžadujú 

elektrické prípojky. To znamená, že sprchovacie toalety, jednot-
ky na odsávanie zápachu, orientačné svetlo, bezdotykové ovlá-
dacie tlačidlá a ďalšie zariadenia možno jednoducho a rýchlo 
namontovať alebo dodatočne namontovať do existujúcich toaliet. 
Vďaka veľkému výberu keramiky nájdete také dokonalé riešenie 
„pred stenou“, ktoré bude vyhovovať vašej kúpeľni snov.

www.geberit.sk/duofix

TECHNOLÓGIA PODOMIETKOVÉHO SYSTÉMU SPLACHOVANIA GEBERIT

↑

Podomietková nádržka 
Geberit Sigma

↑

Podomietková nádržka 
Geberit Omega

1

2

3

1 Stavebná výška 112 cm. 2 Stavebná výška 98 cm. 3 Stavebná výška 82 cm.

Európska jednotka v oblasti  
sanitárnej techniky

Inštalované viac ako 60 miliónov ráz

Dostupnosť náhradných dielov zaruče-
ná po dobu najmenej 25 rokov

Viac ako 50 rokov skúseností  
s podomietkovými nádržkami

Úspora vody

Nosnosť do 400 kg

Možnosť inštalácie súpravy na vhadzo-
vanie WC tyčiniek DuoFresh

Široká škála návrhov, funkcií  
a možností montáže

Možnosť inštalácie jednotky  
odsávania zápachu

Príprava na elektrické prípojky

Nastaviteľná výška pri montáži

FUNKCIE SA MÔŽU LÍŠIŤ PODĽA  
MODELU VÝROBKU.
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FUNKCIE A RIEŠENIA



Pre jedinečné kúpeľne s charakterom: S kúpeľňovými sériami Geberit  

sa vám otvára neobmedzený priestor na realizáciu individuálnych  

požiadaviek a želaní. Ponúkajú tvorivú slobodu, aby každý mohol  

premeniť svoj vlastný osobný štýl na skutočnosť.

KÚPEĽŇOVÉ 
SÉRIE

Kúpeľne Geberit30 



Celá kúpeľňová séria Geberit Acanto kombinuje  
jasný dizajn s organickými tvarmi a dômyselnými  
riešeniami detailov, ktoré spĺňajú najrôznejšie požia-
davky a nároky. Individualita vášho životného štýlu 
zodpovedá rôznorodému modulárnemu charakteru 
Acanto. Jasné línie, individuálne detaily.

GEBERIT
ACANTO
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KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ACANTO



OVLÁDACIE TLAČIDLÁ 

Geberit Sigma21.

TOALETA 

WC misy Geberit Acanto Rimfree® 
so závesmi QuickRelease umožňujú 
rýchle a jednoduché čistenie.

UMÝVADLO

Umývadlá Geberit Acanto sú  
k dispozícii v rôznych štýloch  
a veľkostiach.

ZRKADLOVÁ SKRINKA

Zrkadlové skrinky Geberit Acanto 
s inovatívnymi funkciami.

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

Koncepcia nábytku Geberit 
Acanto poskytuje dobre  
organizovaný úložný priestor.
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GEBERIT ACANTO
UMÝVADLÁ

1  Harmonické nábytkové koncepty s vysokou kreatívnou slobodou: kúpeľňová séria Geberit Acanto.  2  Umývadlo 
so zabudovanou odkladacou plochou je vizuálnou dominantou a ponúka jasnú pridanú hodnotu.  3  Štíhle umývadlá 
dodávajú kúpeľni nádych ľahkosti.  4  Nábytkové umývadlo s úzkym okrajom SlimRim.  5  Priestorovo úsporné rieše-
nia hosťovských kúpeľní.

2

ČISTÝ DIZAJN, ŠTÍHLE KONTÚRY, JEMNÉ KRIVKY
Umývadlá z kúpeľňovej série Geberit Acanto sú vytvorené v nad-
časovo modernom jemnom organickom dizajne s jasnými geo-
metrickými kontúrami a  organicky tvarovaným vnútorným 
priestorom. Rôzne tvary a veľkosti umývadiel Geberit splnia túžbu 
po atraktívnom, modernom a individuálne navrhnutom vybavení 
kúpeľne. Okraj je obzvlášť tenký a dodáva keramike nádych ľah-
kosti. Dizajn s úzkym okrajom SlimRim dodáva umývadlám ob-
zvlášť elegantný a štíhly vzhľad. Umývadlá sú k dispozícii ako 
štandardné umývadlá s odkladacími plochami i bez nich, vhodné 
aj do menších alebo hosťovských kúpeľní.

4

3

1

5

Skrytý prepad

Flexibilné  
kombinácie
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GEBERIT ACANTO
KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

NÁBYTOK, KTORÝ VYJADRUJE VAŠU INDIVIDUALITU
Kúpeľňový nábytok Geberit Acanto ponúka slobodu dizajnu 
a funkčnú výnimočnosť. Na základe rozsiahlych testov so spot-
rebiteľmi bola táto séria vyvinutá tak, aby spĺňala čo najširšiu 
škálu každodenných potrieb. Vnútro nábytku je prekvapivo fle-
xibilné, usporiadanie zásuviek, priehradiek a políc vytvára or-
ganizované prostredie. Nástenná magnetická tabuľa umožňuje 
upevnenie boxov presne tam, kde potrebujete mať uložené 
kozmetické predmety. Inovatívny koncept premieňa zrkadlovú 
skrinku na centrum krásy so zabudovaným zväčšovacím zrkad-
lom.

Vďaka širokej ponuke umývadlových skriniek, vysokých skriniek, 
zrkadlových skriniek a riešení odkladacích plôch, vytvára kúpeľ-
ňový nábytok Geberit Acanto dokonalý úložný priestor v každej 
kúpeľni. Nábytok je k dispozícii v štyroch farbách: matná čierna, 
matná láva, pieskovošedá a biela s vysokým leskom.

Návrhári kúpeľňového nábytku kládli mimoriadny dôraz na mo-
dernú kombináciu rôznych materiálov a povrchov, ako je sklo, 
kov, lakované a drevené povrchy, nehovoriac o  individuálnych 
kombináciách rôznych druhov nábytku.

FARBY KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT ACANTO

1  Vnútorná zásuvka ešte zvyšuje všestrannosť umývadlovej skrinky.  2  Praktická:  
zrkadlová skrinka s inovatívnymi funkciami a nástenným úložným priestorom na  
kozmetiku.  3  Vysoká skrinka s výsuvnou jednotkou poskytuje dobre organizovaný 
úložný priestor na vašu kozmetiku a kúpeľňové textílie. 

3

1 2

láva, matný  
povrch

lávové sklo

KORPUS

ČELO

čierna, matný 
povrch

čierne sklo

biela, povrch 
s vysokým 
leskom

biele sklo

pieskovosivá, 
matný povrch

pieskovosivé sklo

dub mystik

Odolné voči vlhkosti

Zásuvky so systémom tichého 
dovierania SoftClosing

Flexibilné kombinácie
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OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

Geberit Sigma20.

GEBERIT ACANTO
TOALETY A BIDETY

NADČASOVÉ TVARY KERAMIKY DO 
KÚPEĽNÍ NAJVYŠŠEJ KVALITY
WC misy a bidet Geberit Acanto sú zlade-
né s dizajnom umývadiel zvnútra i zvon 
ka. WC misy bez splachovacieho kruhu 
Rimfree® sú nielen pekné, ale predovšet-
kým sa jednoducho čistia, a teda sú hy-
gienickejšie. WC sedadlo so závesom 
QuickRelease má tiež zladený a  hladký 
povrch so skrytými úchytkami na závesné 
riešenia i riešenia s umiestnením na podla-
hu.

Skryté upevnenie  
v stene

Pozvoľné sklápanie

Objem splachovania

QuickReleaseSkryté upevnenie 
v podlahe
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Dizajnový rad Geberit Citterio kombinuje nezvyčajné tvary 
so špeciálnymi materiálmi, vďaka čomu vzniká nezameni-
teľný dizajnový jazyk. Prémiová kúpeľňová séria odráža  
jedinečné dizajnové charakteristiky  známeho talianskeho 
architekta a dizajnéra Antonia Citteria: Pozoruhodná origi-
nalita predstavuje kombináciu nadčasovej elegancie 
a kvality. Taliansky nadčasový dizajn.

GEBERIT
CITTERIO
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OVLÁDACIE TLAČIDLÁ 

Geberit Sigma50. K dispozícii 
v rôznych materiáloch a farbách.

ZRKADLÁ

Zrkadlá Geberit Citterio 
s ambientným osvetlením.

UMÝVADLÁ

Umývadlá Geberit Citterio 
s vysokokvalitnou glazúrou 
KeraTect®.UMÝVADLOVÉ SKRINKY

Umývadlové skrinky Geberit 
Citterio sú vyrobené z ele-
gantných materiálov v jedi-
nečných farbách.

TOALETY 

WC Geberit Citterio Rimfree® 
ponúka dokonalú kombináciu 
dizajnu a funkčnosti.
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GEBERIT CITTERIO
UMÝVADLÁ

1  Jemne zaoblený vnútorný priestor je vynikajúcim kontrastom ku geometrickej vonkajšej forme.  2  Umývadlá  
na dosku v čistom organickom tvare sú mimoriadne atraktívne.  3  Zladené umývadlové skrinky vám umožnia mať  
kozmetické výrobky vždy na dosah.  4  Umývadlá, kúpeľňový nábytok a osvetlené zrkadlá.  5  Geberit Citterio ponúka 
elegantné riešenia v prípade stiesneného priestoru, napríklad v hosťovských kúpeľniach.  6  Štýlový úložný priestor 
pre sofistikovaný dizajn kúpeľne.

2 3

5 6

Umývadlá kúpeľ ňovej série Geberit Citterio stelesňujú 
 jednoduchú a nadčasovú eleganciu nezameniteľ ného 
 talianskeho dizajnu.

1

4

Symetrické línie ohraničujú jemne zaob-
lený vnútorný priestor a poskytujú veľko-
rysý priestor na umývadlá. Dokonale na-
vrhnutý a špeciálne vyvinutý keramický 
kryt odtoku vynikajúco zapadá do dizajnu 

umývadla. Nič nemôže narušiť estetiku 
umývadiel, keďže sú navrhnuté úplne bez 
prepadového otvoru, čo umožňuje paten-
tovaný umývadlový ventil Geberit Clou.

Skrytý prepad

Keramický kryt odtoku
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GEBERIT CITTERIO
KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

VZNEŠENOSŤ PRAVÉHO TALIANSKEHO DIZAJNU
Veľkorysé riešenia úložného priestoru dopĺňajú puristickú orga-
nickú eleganciu kúpeľňovej keramiky Geberit Citterio. Dizajnová 
séria je synonymom výraznej estetiky.

Povrch umývadlových skriniek Geberit Citterio je rovnako jedi-
nečný ako vy sami. Vysokokvalitné sklenené krycie dosky v od-
tieňoch, ktoré zodpovedajú zvolenej farbe nábytku, zvyšujú 
žiarivosť kúpeľňového nábytku Geberit Citterio. Kombinácia 
dreva a skla tvorí vzrušujúci a elegantný súlad, ktorý dopĺňajú 
úchytky dverí v trendovej farbe champagne.

1 2 3

4

1  Veľkorysý úložný priestor.  2  Kovové prvky vo farbe champagne tvoria najvýraznejšie dizajnové prvky.   
3  Ergonomické profilové úchytky sú tiež navrhnuté v rovnakej farbe.  4  Závesné skrinky  poskytujú dosta-
tok miesta v prípade stiesneného priestoru.

FARBY KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT CITTERIO

champagnesvetlý dub, mela-
mín so štruktúrou 
dreva

KORPUS

sklo sivé (taupe)

ČELO/ 
KRYCIA DOSKA

sivohnedý dub, 
melamín so 
štruktúrou dreva

KORPUS ÚCHYTKY/ 
NOŽIČKY

čierne sklo

ČELO/ 
KRYCIA DOSKA

Odolné voči vlhkosti

Zásuvky so systémom 
tichého dovierania 
SoftClosing
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GEBERIT  
CITTERIO
TOALETY  
A BIDETY

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ 

Geberit Sigma50.

Okrúhle, plynulé tvary WC mís a bidetov dokonale zapadnú 
do dizajnu celej série. Predstavujú kombináciu vzhľadovej 
a funkčnej čistoty.

Skryté upevnenie  
v stene

Skryté upevnenie  
v podlahe

Pozvoľné sklápanie

Objem splachovania
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Séria Geberit Xeno2 je synonymom minimalizmu archi-
tektonického dizajnu. Čisté geometrické línie zvonka 
a jemné, prirodzené tvary zvnútra. Táto kombinácia 
vedie k prekvapujúcim výsledkom, ktoré sú potešením 
pre oko a radosťou pre používateľa. Geberit Xeno2 je 
dokonale koordinovaným produktovým radom, ktorý 
obsahuje inteligentné a premyslené prvky, vytvorené 
v rovnakom dizajnovom jazyku.  
Kontrastný dizajn v harmonickej kombinácii.

GEBERIT
XENO2
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OVLÁDACIE TLAČIDLÁ 

Geberit Sigma60.

TOALETY 

WC misy Geberit 
Xeno2 Rimfree®  
nasledujú jazyk  
geometrického  

dizajnu celej série.

UMÝVADLOVÉ SKRINKY 

Umývadlové skrinky Geberit Xeno2 
v minimalistickom stvárnení.

ZRKADLÁ 

Zrkadlá Geberit Xeno2 s funkčným 
a ambientným osvetlením vytvárajú 
príjemnú atmosféru.

UMÝVADLÁ 

Umývadlá Geberit Xeno2  
s mimoriadne hladkým  
keramickým povrchom  
vďake glazúre KeraTect®.
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GEBERIT XENO2

UMÝVADLÁ

1  Mierne zaoblený tvar umývadla je vzrušujúcim protikladom k výrazne geometrickému vonkajšiemu obrysu.   
2  Jasné zameranie: kúpeľňový nábytok a WC misy dokonale ladia s umývadlami.  3  Geometrický dizajnový jazyk 
série Geberit Xeno2 pre moderné návrhy kúpeľní.  4  Mierne vyvýšená plocha otvoru na batériu je zaujímavým  
a zároveň užitočným aspektom dizajnu.  5  Výnimočné: asymetrický tvar vnútorného priestoru s odkladacou  
plochou na boku a vzadu.  6  Asymetrický tvar vnútorného priestoru umývadla umožňuje zaujímavé riešenia aj  
v malých miestnostiach.

2 3

6

1

5

Minimalistický a špičkový dizajn, pohodlná 
a všestranná funkčnosť: Geberit Xeno2.

Umývadlá Geberit Xeno2 majú prirodzené čisté línie s mierne 
vyvýšenou plochou na batériu, ktorá sa zužuje smerom k okraju 
umývadla. Dizajn bez prepadových otvorov dáva vyniknúť este-
tike vnútorného priestoru. Výrazné dizajnové posolstvo ponúka 
výhody hygieny, ako aj jednoduchosti umývania.

4

Skrytý prepad
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GEBERIT XENO2

UMÝVADLÁ  
SLIM LINE

1  Elegantná plocha umývadla pre dve osoby so svetelným pásom, ktorý je diskrétne zabudovaný medzi umývadlo 
a umývadlovú skrinku.  2  Umývadlové skrinky možno tiež skombinovať s funkčnými držiakmi na uteráky z kúpeľňo-
vého príslušenstva Geberit.  3  Jemný mechanizmus pushtoopen, ktorý uľahčuje otváranie a zatváranie zásuviek.  
4  Svetelný pás osvetľuje aj vnútorný priestor skrinky.  5  Elegantný čistý priestor umývadla dopĺňa dizajnovo zladené 
zrkadlo s ambientným osvetlením.

3

2

5

1

4

ŠTÍHLE LÍNIE EXKLUZÍVNYCH 
UMÝVADLOVÝCH PRIESTOROV
Umývadlá Geberit Xeno2 sú zhotovené z vysokokva-
litného a pevného materiálu Varicor® a vynikajú svo-
jím mimoriadne tenkým okrajom. Spolu s dizajnovo 
zladeným kúpeľňovým nábytkom tvoria exkluzívne 
kúpeľne s veľkými priestrannými umývadlami, ktoré 
súčasne pôsobia ľahkým dojmom. Fascinujúce de-
taily, ako napríklad integrovaný svetelný pás pod 
umývadlom, zaujímavo zvýrazňujú celkový dojem.

Skrytý prepad

Minerálny materiál
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GEBERIT XENO2

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

ELEGANTNÝ PRODUKTOVÝ RAD 
S DÔMYSELNÝMI DETAILMI
Elegantný kúpeľňový nábytok Geberit 
Xeno2 nadväzuje na geometriu keramiky 
a vytvára minimalistickú kúpeľňovú atmo-
sféru. Sofistikované čelá nábytku dodá-
vajú sérii prirodzene ľahký vzhľad. Umý-
vadlové skrinky bez úchytiek podčiarkujú 
minimalistický dizajn s funkčným mecha-
nizmom typu pushtoopen, ktorý zais 
ťuje jednoduché používanie. Nábytok  
poskytuje veľ korysý úložný priestor 
s praktickými funkciami, ako sú protišmy-
kové rohože a dômyselné usporiadanie 
systémov kúpeľňového príslušenstva. 
Vďaka LED osvetleniu zásuviek budete 
mať vždy dobrý prehľad o ich obsahu.

ELEGANTNÉ SKLENENÉ KRYCIE 
DOSKY
Sklenené krycie dosky zdôrazňujú ele-
gantný vzhľad a poskytujú trvalú ochranu 
povrchu umývadlovej skrinky a bočných 
skriniek. Skrinka s výškou 170 cm posky-

tuje veľký a komfortný úložný priestor. 
Medzi najdôležitejšie prvky patria variabil-
né sklenené police, veľ ké vnútorné  
zrkadlo, zabudované profilové úchytky 
a  pohodlný mechanizmus SoftClosing. 
Skrinku na umývadielka a vysokú skrinku 
možno otvárať vľavo alebo vpravo podľa 
potreby.

OSVETLENÉ ZRKADLÁ GEBERIT 
XENO2 VYTVÁRAJÚ ATMOSFÉRU
Dizajnovo zladené osvetlené zrkadlá 
s LED diódami kopírujú prísnu geometriu 
radu Geberit Xeno2. Sú k  dispozícii na 
všetky umývadlá Xeno2 v šírkach od 40 
do 120 cm a vďaka nepriamemu atmosfé-
rickému osvetleniu sa pozornosť sústre-
ďuje na umývadlo. Pri aplikácii mejkapu 
alebo pri holení možno zapnúť priame 
osvetlenie pomocou spínača s funkciou 
stmievania. Na všetky zrkadlové plochy 
je k dispozícii vyhrievanie, ktoré zabraňu-
je zahmlievaniu.

2 3

biela, povrch  
s vysokým  
leskom

sivobéžová,  
matný povrch

KORPUS/ 
ČELO

FARBY KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT XENO2

1  Všestranné zásuvky s mechanizmom pushtoopen zaručujú poriadok a pohodlie.  2  Osvetlenie  
zrkadiel Geberit Xeno2 vytvára príjemnú atmosféru v kúpeľni a zároveň poskytuje dostatok svetla vždy, keď 
ho potrebujete.  3  Rafinované čelá nábytku podčiarkujú ľahký vzhľad celého radu kúpeľňového nábytku.

1

Odolné voči vlhkosti

Zásuvky so systémom tichého 
dovierania SoftClosing

Otváranie stlačením

sivá scultura,  
melamín  
so štruktúrou 
dreva
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OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

Geberit Sigma70.

GEBERIT XENO2

TOALETY A BIDETY

WC a bidet Geberit Xeno2  nadväzu-
jú na impozantný dizajn umývadiel.

WC misa a bidet Xeno2 sa vyznačujú kontúrami so 
zreteľným okrajom, priestrannými, hladkými a uzav-
retými vonkajšími povrchmi so skrytým upevnením, 
čo uľahčuje ich čistenie. V súlade s tým sú WC misy 
Geberit Rimfree® vybavené plochým sedadlom s au-
tomatickým pozvoľným sklápaním SoftClosing.

Skryté upevnenie  
v stene

Pozvoľné sklápanie

Objem splachovania
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Dizajnový produktový rad Geberit myDay vyniká 
jemnými, organickými a napriek tomu mimoriadne 
emocionálnymi tvarmi. Výsledkom je prirodzená 
a dobre pôsobiaca estetika, ktorá umožňuje vítanú 
prestávku od zhonu každodenného života. MyDay sa 
však nechváli iba dobrým vzhľadom, keďže má čo 
ponúknuť aj z hľadiska funkčnosti. Emotívne tvary, 
uvoľnený vzhľad.

GEBERIT
MYDAY
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ZRKADLO 

Zrkadlo Geberit myDay 
s nepriamym osvetlením.

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

Kúpeľňový nábytok  
Geberit myDay  

s jemnými krivkami.

TOALETA A BIDET

WC misa a bidet Geberit myDay 
majú jedinečný dizajn s kombiná-
ciou geometrických priamych línií 
a charakteristických kriviek.

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

Geberit Sigma50.

UMÝVADLO 

Umývadlá Geberit myDay sa vyzna-
čujú plynulými a vzdušnými tvarmi, 
ktoré sú k dispozícii v mnohých roz-
meroch – vrátane verzie umývadla 
na dosku.
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GEBERIT MYDAY
UMÝVADLÁ

1

2 3Kúpeľ ne, ktoré vás pozývajú na oddych a relax:  
Produktový rad Geberit myDay sa vyznačuje jedi-
nečným dizajnom s plynulými tvarmi, ktoré prináša-
jú do kúpeľ ne prirodzenú a elegantnú ľahkosť.

1  Veľké dvojumývadlo má dva otvory na batérie.  2  Umývadlá myDay zaujmú  
svojím plynulým, elegantným dizajnom, ktorý kúpeľni dodáva pocit väčšej ľahkosti.   
3  Umývadielko MyDay je k dispozícii aj v praktických dizajnových verziách do hos-
ťovského WC.

DOKONALÝ SPÔSOB, AKO  
ŠTÝLOVO ZAČAŤ DEŇ
Geberit myDay zaujme svojimi plynulými, 
elegantnými tvarmi, ktoré vytvárajú atmo-
sféru prirodzenej ľahkosti. Je to vďaka je-
dinečnému dizajnu keramických sanitár-
nych výrobkov s  jemnými krivkami 
a veľkými polomermi. Štandardné rozmery 
umývadiel, ako aj dvojité umývadlá a umý-
vadlá na dosku ponúkajú vysoký stupeň 
flexibility, ktorý vyhovuje vysokým náro-
kom na dizajn. Veľké kryty odtokov s kva-
litnými chrómovanými okrajmi sú praktické 
a elegantné.

Dômyselný patentovaný systém Clou.

Skrytý prepad

Dizajnový kryt odtoku
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GEBERIT MYDAY
KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

4

2

3

1

biela, povrch 
s vysokým  
leskom

sivohnedá taupe,  
povrch  
s vysokým  
leskom

KORPUS/ 
ČELO

 FARBY KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT MYDAY

1  Integrovaný systém usporiadania umožňuje rýchle a organizované uloženie kozmetických potrieb.  
2  Praktická vysoká skrinka so štyrmi nastaviteľnými policami a priestorom na dverách ponúka  
veľa úložného miesta.  3  Umývadlové skrinky v súčasných trendových farbách dokonale zapadajú  
do hladkých línií keramickej sanity v sérii myDay.  4  Elegantné riešenie s umývadlom na doske.  
Veľkoryso riešená odkladacia plocha so skleneným krytom.

NÁBYTOK S PRAKTICKÝMI VLASTNOSŤAMI  
A DETAILMI, KTORÉ ZVYŠUJÚ KOMFORT
Kúpeľňový nábytok z dizajnového radu vyniká vďaka jemne za-
obleným okrajom na čelách. Vnútorný priestor zapôsobí prak-
tickými funkciami a detailmi zvyšujúcimi komfort, ako sú napríklad 
protišmykové rohože a vnútorné osvetlenie LED v umývadlových 
skrinkách. Osvetlené zrkadlá sú štandardne dostupné s funkciou 
vyhrievania, ktoré zabraňuje zahmlievaniu.

Odolné voči vlhkosti

Zásuvky so systémom tichého 
dovierania SoftClosing

Zabudované  
osvetlenie
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OVLÁDACIE TLAČIDLÁ 

Geberit Sigma50.

GEBERIT MYDAY
TOALETY A BIDETY

HARMÓNIA A HYGIENA V DOKONALOM  
DIZAJNE
Závesné WC Geberit myDay dokonale ladí a je ideál-
nym doplnkom k ostatným častiam tejto kolekcie. Aj 
tu sú priame línie charakteristicky zaoblené a ponú-
kajú vzhľad, ktorý je súčasne pevný a jemný. Skryté 
upevnenie na stenu a uzavretý vonkajší obrys, ktorý 
zaokrúhľuje nenápadný dizajn a  ľahko sa čistí, tiež 
prispievajú k celkovému vyváženému vzhľadu. Štýlo-
vú a sofistikovanú keramickú WC misu dopĺňa ergo-
nomicky tvarované sedadlo, ktoré možno vybaviť 
pozvoľným sklápaním SoftClosing. Keramika so špe-
ciálnou glazúrou KeraTect má úplne hladký povrch, 
vďaka čomu odpudzuje špinu a ľahko sa čistí. Veľmi 
pekný je aj bidet, ktorého dizajn dokonale ladí s dizaj-
nom WC.

Skryté upevnenie  
v stene

Pozvoľné sklápanie

Objem splachovania
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Lineárny dizajn, jasné línie a napriek tomu také flexibilné 
– to je kompletná kúpeľňová séria Geberit iCon v skratke. 
Široká škála kúpeľňovej keramiky a nábytku v modernom 
dizajnovom jazyku poskytuje maximálnu flexibilitu uspo-
riadania a vyniká svojou pôsobivou všestrannosťou.  
Určené pre ľudí, ktorí sú rovnako všestranní. Jednoduchý 
vzhľad a flexibilita návrhu kúpeľne.

GEBERIT
ICON
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OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

Geberit Sigma50.

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK 

Kúpeľňový nábytok  
Geberit iCon ponúka  

flexibilné možnosti  
kombinácií.

TOALETA 

WC Geberit iCon Rimfree® 
získalo ocenenie za inováciu, 
vysokú kvalitu, dizajn 
a funkčnosť.

UMÝVADLO 

Umývadlá Geberit iCon sú k dispozícii 
v mnohých formátoch a veľkostiach 
vrátane dvojumývadiel.

ZRKADLO 

Zrkadlo Geberit iCon je zladené 
s čistými líniami celej série.
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GEBERIT ICON
UMÝVADLÁ

1  Flexibilný dizajn miestnosti s čistými líniami.  2  Umývadlá a skrinky sú dokonale usporiadané.  
3  Umývadlá Geberit iCon charakterizujú výrazné geometrické vonkajšie obrysy a hladká  
vnútorná forma.  4  Výrobky Geberit iCon sú k dispozícii v mnohých formátoch a veľkostiach 
vrátane dvojumývadiel bez otvorov na batérie.

4

UMÝVADLÁ GEBERIT ICON CHARAKTERIZUJÚ ČISTÉ, 
ELEGANTNÉ LÍNIE VONKAJŠÍCH OBRYSOV
Umývadlá ponúkajú veľkorysé odkladacie plochy a zároveň hl-
boký vnútorný priestor. Celkový čistý dizajn dotvára sanita so 
skrytým upevnením.

Táto flexibilita v návrhu miestnosti je jedinečnou príležitosťou 
kombinovať sanitárne výrobky, nábytok a zrkadlá s osvetlením.

1

2

3
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GEBERIT ICON
KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

ROZSIAHLA PONUKA MODULÁRNEHO NÁBYTKU
Koncept úložných priestorov Geberit iCon vďaka modulárnym 
a flexibilným kombináciám vytvára priestor na dizajn a fantáziu. 
Má nádherne čistý vzhľad, ktorý priam nabáda k usporiadaniu 
a udržiavaniu poriadku. Rozmanitosť výrobkov v sérii kúpeľňo-
vého nábytku Geberit iCon umožňuje moderné plánovanie miest-
nosti a montáž symetrických a asymetrických kombinácií. Dizaj-
nová škála umožňuje vytvorenie nadčasovej klasiky aj extra  
vagantných inovácií.

Zásuvky skriniek pod umývadlá Geberit iCon, ako aj vysoké a boč-
né skrinky sú vybavené mechanizmom tichého dovierania Soft-

Closing. Rozličné osvetlené zrkadlá a police Geberit iCon nielenže 
ponúkajú veľkorysý a praktický úložný priestor, ale zároveň vytvá-
rajú aj základ jedinečného a efektívneho dizajnu miestnosti.

PRVKY OSVETLENÝCH ZRKADIEL GEBERIT ICON
Osvetlené zrkadlá zo série Geberit iCon vyžarujú príjemné, mäkké 
svetlo. V závislosti od požiadaviek môžu byť horizontálne svetel-
né pásy nad zrkadlom odsadené doľava alebo doprava; police 
môžu byť umiestnené v strede alebo na boku. To vytvára zaují-
mavé prvky v miestnosti a vizuálne prepojenie s bočnými a vy-
sokými skrinkami. Osvetlené zrkadlá Geberit iCon sú k dispozícii 
v šírkach 37, 60, 90 a 120 cm s výškou 75 cm.

1

FARBY KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT ICON

32

1  Umývadlové skrinky Geberit 
iCon dokonale dopĺňajú keramiku.  
2  Zásuvky s veľkorysým úložným 
priestorom s mechanizmom tiché-
ho dovierania SoftClosing.   
3  Vďaka dostatočnej výške sa do 
spodnej zásuvky pohodlne zmestia 
aj vyššie predmety.

biela, povrch 
s vysokým 
leskom

biela, matný 
povrch

láva, matný  
povrch

prírodný dub,  
melamín  
so štruktúrou 
dreva

KORPUS/ 
ČELO

Odolné voči vlhkosti

Zásuvky so systémom tichého  
dovierania SoftClosing

Flexibilné kombinácie

platina, povrch 
s vysokým 
leskom
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GEBERIT ICON
TOALETY A BIDETY

WC a bidet majú minimalisticky jednodu-
chý vnútorný obrys a nadväzujú na dizajn 
priamych línií s uzavretou vonkajšou for-
mou a skrytým upevnením.

1

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ 

Geberit Sigma70.

1  Ocenenie za inovácie, vysokú kvalitu, dizajn a funkčnosť.  2  Voliteľné WC sedadlo Geberit iCon  
v úzkom slim dizajne.  3  Toaleta a bidet Geberit iCon Square ponúkajú atraktívnu alternatívu v hranatých 
líniach.

3

2

Skryté upevnenie  
v stene

Pozvoľné sklápanie

Objem spláchnutia

QuickRelease
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GEBERIT ICON
UMÝVADLÁ  
DO HOSŤOVSKÝCH 
KÚPEĽNÍ

1  Zladený kúpeľňový nábytok dopĺňa sortiment umývadielok Geberit iCon.  2  Rohové umývadielka optimálne 
využívajú priestor v malých a hosťovských kúpeľniach.  3  Umývadielko Geberit iCon s nízkou hĺbkou inštalácie 
a s umývadlovou batériou a policou umiestnenou na boku sa elegantne zmestí aj do úzkych priestorov.   
4  Dômyselné riešenie: umývadielka a atraktívne navrhnuté ukladanie aj v tých najmenších priestoroch.

RIEŠENIA UMÝVADIEL V MALÝCH 
MIESTNOSTIACH
Umývadlá tejto série sú špeciálne navrh-
nuté do malých kúpeľní a ponúkajú množ-
stvo riešení stiesnených priestorov. Od-
kladacie priestory a  batériové otvory 
umiestnené na boku umožňujú nízku hĺb-
ku inštalácie, zatiaľ čo dizajn rohového 
umývadielka uľahčuje inštaláciu v sties-
nených priestoroch. Produktovú sériu 
keramiky dopĺňa skrátená WC misa.

1

2 3

4
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GEBERIT ICON
KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK 
DO HOSŤOVSKÝCH 
KÚPEĽNÍ

1 2

1  Praktický úložný priestor prispôso
bený malým umývadlám.  2  Dômyselne 
navrhnutý kúpeľňový nábytok ponúka 
regálový a úložný priestor dokonca aj 
v malých a v hosťovských kúpeľniach.   
3  Zásuvky umývadiel s mechanizmom 
tichého dovierania SoftClosing posky
tujú vysokú úroveň pohodlia.

3

MODULÁRNY NÁBYTKOVÝ  
KONCEPT S VEĽKORYSÝM  
ÚLOŽNÝM PRIESTOROM V MALÝCH 
MIESTNOSTIACH
Modulárny koncept iCon vytvára zaujíma-
vý úložný priestor aj v malých a hosťov-
ských kúpeľniach. Zrkadlové vysoké 
skrinky, umývadlové skrinky s mechaniz-
mom SoftClosing alebo policovými prv-
kami umožňujú návrh aj v  náročných 
pôdorysoch s využitím celého ich poten-
ciálu. Nízke hĺbky inštalácie prispôsobené 
konkrétnemu umiestneniu umývadla za-
isťujú voľnosť pohybu aj v obmedzených 
priestoroch.

KORPUS/ 
ČELO

FARBY KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT ICON

Odolné voči vlhkosti

Zásuvky so systémom tichého 
dovierania SoftClosing

Flexibilné kombinácie

platina, povrch 
s vysokým 
leskom

biela, povrch 
s vysokým 
leskom

biela, matný 
povrch

láva, matný  
povrch

prírodný dub,  
melamín  
so štruktúrou 
dreva
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GEBERIT ICON
TOALETY DO 
HOSŤOVSKÝCH 
KÚPEĽNÍ

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ 

Geberit Sigma60.

Geberit iCon ponúka štýlové 
skrátené WC, ktoré menej 
vyčnieva do priestoru.

V záujme zvýšenia priestoru na nohy vy-
čnieva WC misa Geberit iCon do priesto-
ru iba 490 mm. Hladký vonkajší obrys so 
skrytým upevnením poskytuje sofistiko-
vaný vzhľad v hosťovských kúpeľniach. 
Pre dokonalú hygienu, čistotu a úhľadný 
dizajn je WC k  dispozícii aj vo variante  
Geberit Rimfree®.

Skryté upevnenie  
v stene

Pozvoľné sklápanie

Objem splachovania

Úspora miesta
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ZRKADLÁ 
A ZRKADLOVÉ 
SKRINKY
Osvetlené zrkadlá a zrkadlové skrinky sú skutočnou dominantou  

kúpeľne. Séria Option ponúka komplexný výber, ktorý poskytuje  

dokonale mäkké osvetlenie pre príjemný pocit v kúpeľni.
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GEBERIT OPTION
ZRKADLÁ  
A ZRKADLOVÉ 
SKRINKY

1  Optimálne osvetlenie kúpeľne.  2  Zrkadlá sú v ponuke v rôznych šírkach, ktoré môžete zladiť so šírkou umývadla.  
3  Úhľadný, individuálne prispôsobený interiér s výškovo nastaviteľnými sklenenými policami.

ŽIARIVÉ PRÍKLADY REFLEXNÉHO ŠTÝLU
Osvetlené zrkadlá a zrkadlové skrinky Geberit prinášajú jemné 
ambientné osvetlenie do srdca kúpeľne, čím vytvárajú útulnú 
domácku atmosféru.

2 3

1
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GEBERIT OPTION PLUS
ZRKADLOVÉ SKRINKY

1

1  Vnútorná elektrická zásuvka s USB portom na nabíjanie mobilných zariadení.  2  Svetelný kryt LED po  
celej dĺžke pre mäkké ambientné osvetlenie.  3  Veľkorysý priestor na všetky potrebné veci.  4  Praktické: 
obsahuje zabudované zväčšovacie zrkadlo a magnetický držiak.  5  Varianty Option a Option Plus sú doko-
nalým doplnkom ku keramike a kúpeľňovému nábytku Geberit.

2

3 4
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POROVNANIE
ZRKADLOVÉ SKRINKY 
OPTION

↑

OPTION BASIC

Priame LED osvetlenie, elektrická 
zásuvka a dvojité zrkadlové dvierka.

↑

OPTION

V porovnaní s modelom Option Basic 
má navyše nepriame (ambientné) 
osvetlenie.

↑

OPTION PLUS

V porovnaní s modelom Option má 
navyše zrkadlovú zadnú stenu, zväčšo-
vacie zrkadlo, elektrickú zásuvku s USB 
portom a magnetický držiak.
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ROZMERY cm 50
55

120

60
75
90

120

60
75
90

120

VLASTNOSTI Priame LED osvetlenie X X X

Ambientné osvetlenie X X

Dvojité zrkadlové 
dvierka

X X X

Zrkadlová zadná 
vnútorná stena

X

Chrómové úchytky X

Elektrická zásuvka X X
(2 na 120 cm)

X
(2 na 120 cm)

USB port X

Farba vnútorného 
vyhotovenia

Biela matná Biela matná Matná antracitová

Magnetický držiak Voliteľné 
 (X)

Voliteľné  
(X)

X

Zväčšovacie zrkadlo Voliteľné 
 (X)

Voliteľné  
(X)

X
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UMÝVADLÁ
Umývadlá jednoduchých geometrických tvarov Preciosa II ponúkajú  

individualitu pri zariaďovaní kúpeľne. Možno ich skombinovať s držiakom 

na uteráky alebo umiestniť na dosku.
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GEBERIT PRECIOSA II
UMÝVADLÁ

PO VYNECHANÍ NADBYTOČNÉHO VYNIKNE PRAVÁ PODSTATA
Tí, ktorí si potrpia na čistotu dizajnu, vyhľadávajú zreteľné línie a štruktúry. Séria Geberit 
Preciosa II dôsledne plní tieto požiadavky tým, že používa iba kruh a obdĺžnik ako urču-
júce tvary všetkých komponentov umývadla. Držiaky na uteráky vpredu alebo na boku 
nadväzujú na geometrický obrys umývadla.

Vďaka svojmu čistému dizajnu možno umývadlá 
kombinovať s osvetlenými zrkadlami zo série  
Geberit Xeno2 -> strana 52.
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SPRCHOVÉ 
RIEŠENIA
Sprcha je príjemný spôsob, ako začať deň. Vďaka sprchovým  

riešeniam Geberit si môžete v každej kúpeľni vychutnať osviežujúci  

zážitok zo sprchy.
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Sprchy v úrovni podlahy sa stávajú neodmysliteľnou 
súčasťou moderných komfortných kúpeľní. Sú poho-
dlné a esteticky veľmi atraktívne. A vďaka dômysel-
ným technickým riešeniam sa dajú ľahko a spoľahlivo 
nainštalovať. Sprchovanie nebolo nikdy príjemnejšie.

GEBERIT
SPRCHOVÉ
RIEŠENIA
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SPRCHOVÉ RIEŠENIA GEBERIT SETAPLANO

PLOCHÁ SPRCHOVÁ  
VANIČKA GEBERIT 
SETAPLANO

Geberit Setaplano je úchvatný pro-
dukt už na prvý pohľad – a na prvý 
dotyk. Vanička je vyrobená z vy-
sokokvalitného pevného materiálu 
s povrchom, ktorý je hladký, hod-
vábny a príjemne teplý na dotyk.

Môžete naozaj cítiť odlišnosť, pretože hladký matný 
povrch je obzvlášť príjemný na dotyk a vyžaruje pocit 
luxusu. Povrchový materiál je mimoriadne pevný 
a jeho protišmykové vlastnosti poskytujú väčšiu bez-
pečnosť. Mierny sklon s jemným a hladkým precho-
dom do odtoku na prednom konci prispieva k harmo-
nickému vzhľadu.

Povrch Geberit Setaplano je mimoriadne odolný a 
hygienický. Materiál je navyše používateľsky veľmi 
prívetivý – drobné poškodenia a škrabance sa dajú 
jednoducho preleštiť. Odtoková plocha bez okrajov, 
v ktorej sa nehromadia nečistoty, rovnako ako hrebe-
ňová vložka, sa veľmi jednoducho udržiavajú v doko-
nalej čistote.

Podkladová plocha sprchovej vaničky využíva inova-
tívnu systémovú technológiu, ktorá zjednoduší prácu 
vášmu inštalatérovi a poskytne vám istotu, že inšta-
lácia bude rýchla a nákladovo efektívna. Systém je 
dokonale utesnený už vo výrobnom závode a zosta-
ne v tomto stave po dlhú dobu používania vo vašej 
kúpeľni.

1  Kryt sprchového odtoku je možné bez námahy 
vybrať.  2  Hrebeňová vložka pod krytom zabraňuje 
upchávaniu. Možno ju jednoducho vybrať a veľmi 
rýchlo vyčistiť.

1

2

NOVÉ

800 × 800

900 × 900
1000 × 1000

1200 × 1200 1000 × 1200 900 × 1200

900 × 1400

800 x 1000

800 x 1200

800 x 1400

800 x 1500

900 × 1000

1000 × 1400
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GEBERIT 
SPRCHOVÉ 
ŽĽABY  
CLEANLINE

SPRCHOVÉ RIEŠENIA GEBERIT CLEANLINE

HYGIENICKÉ, ČISTÉ A JEDNODUCHO  
NÁDHERNÉ: SPRCHOVÉ ŽĽABY SÉRIE  
GEBERIT CLEANLINE PRE FLEXIBILNÝ  
NÁVRH KÚPEĽŇE
Geberit CleanLine predstavuje priekopnícke riešenie 
odvodnenia spŕch. Neodvádza vodu klasickým žliab-
kom, ale zberným profilom z ušľachtilej ocele. Nemá 
žiadne skryté miesta, kde by sa mohla hromadiť špina 
a vznikať nepríjemný zápach. Zberný profil stačí pre-
trieť a máte čisto.

Geberit CleanLine je oveľa flexibilnejší ako mnohé iné 
riešenia sprchového odtoku, pretože zberný profil 
možno jednoducho odrezať na oboch koncoch a na 
milimeter presne prispôsobiť podmienkam v miest-
nosti.

1 + 2  Geberit CleanLine je k dispozícii s rôznymi 
profilmi.  3  Hrebeňová vložka zachytáva nečistoty. 
Ľahko sa vyberie a vyčistí.  4  K dispozícii je aj mo-
del, ktorý možno vyplniť vlastným obkladom.

1

2

3

4
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GEBERIT 
SPRCHOVÝ ODTOK  
DO STENY

SPRCHOVÉ RIEŠENIA SPRCHOVÝ ODTOK GEBERIT DO STENY

Stenový odtok Geberit do 
spŕch v úrovni podlahy.

PRE DOKONALEJŠIE SPRCHY V ÚROVNI PODLAHY
Stenový odtok do spŕch v úrovni podlahy umožnil presun odtoku 
vody z podlahy do priestoru za stenou. Takéto riešenie je nielen 
atraktívne, ale zároveň uľahčuje inštaláciu sprchovacieho kúta 
v úrovni podlahy. Prípojky na pitnú a odpadovú vodu sa nachá-
dzajú za stenou a podlaha môže byť celá pokrytá dlaždicami. To 
tiež umožňuje inštaláciu podlahového kúrenia bez prerušenia.

Po inštalácii zostane iba malý kryt na stene, ktorý možno ľahko 
odstrániť a vyčistiť hrebeňovú vložku, ktorá sa nachádza za kry-
tom. Kryt je k dispozícii v rôznych povrchových úpravách a mož-
no ho tiež vyplniť vlastnými dlaždicami, aby bol zladený s dizajnom 
steny.

1  Diskrétny vzhľad, jednoduchá údržba.  2  Kryt sprchového odtoku možno tiež vyplniť vlastnými 
dlaždicami, aby bol zladený s dizajnom steny.

21

110 Kúpeľne Geberit 111



SPRCHOVACIE
WC
Voda je nevyhnutnou súčasťou každodennej osobnej hygieny  

a pocitu pohody. Čistí jemne a dôkladne. Preto sa čoraz viac ľudí  

rozhoduje pre prirodzený a blahodarný zážitok čistenia vodou.

Sprchovacie WC Geberit AquaClean zaisťuje čistotu a pohodu  

a jediným stlačením tlačidla vám poskytne pocit sviežosti po celý deň.
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Voda je nenahraditeľnou súčasťou každodennej osob-
nej hygieny. Čistí, osviežuje a prináša pocit pohody. 
Vďaka sprchovacím WC Geberit AquaClean si môžete 
tento komfort na toalete vychutnať aj vy, či už v podobe 
kompletného integrovaného riešenia, alebo jednodu-
chej inštalácie na existujúcu WC misu. Rozhodnite sa, 
koľko ďalších komfortných funkcií má ponúkať vaša 
sprchovacia toaleta. Geberit AquaClean – vychutnávaj-
te si každý deň pocit sviežosti a čistoty.

GEBERIT
SPRCHOVACIE 
WC
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GEBERIT  
AQUACLEAN MERA
VÝNIMOČNE
DOKONALÁ

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ 

Geberit Sigma70.

AquaClean Mera je stelesnením nadčasovej elegan-
cie výnimočného dizajnu s použitím najkvalitnejších 
materiálov. Tento špičkový model sa vyznačuje vyso-
kou kvalitou, jemnými líniami a plynulými prechodmi. 
Vďaka jedinečnej technológii WhirlSpray a mnohým 
ďalším inovatívnym funkciám vám sprchovacie WC 
AquaClean Mera poskytne dokonalý komfort.

↑

PRÍJEMNÝ ZÁŽITOK ZO SPRCHOVANIA

Technológia sprchovania WhirlSpray s vylepšeným dynamic-
kým prevzdušnením prúdu vody zaisťuje cielené a dôkladné 
čistenie.

↑

VÝKONNÉ SPLACHOVANIE

Inovatívna technológia splachovania TurboFlush, založená na 
asymetrickej vnútornej geometrii keramickej misy bez okraja, 
zabezpečuje dôkladné a tiché spláchnutie WC.

Technológia sprchovania WhirlSpray s piatimi 
nastaviteľnými stupňami intenzity sprchovania

Keramická misa bez okrajov s technológiou 
splachovania TurboFlush

Intuitívne diaľkové ovládanie

Orientačné osvetlenie  
v siedmich farbách

Individuálne nastaviteľná  
poloha ramena sprchy

Nastaviteľná teplota vody  
sprchovacieho prúdu

Oscilačná sprcha

Jemná dámska sprcha

Vyhrievané WC sedadlo

Teplovzdušný fén

Odsávanie zápachu

Bezdotykový automatický  
mechanizmus na kryt WC

Funkcia QuickRelease 

na sedadlo a kryt WC

Detekcia používateľa

Funkcia odstránenia  
vodného kameňa

Úsporný režim

Diaľkové ovládanie  
v mobilnej aplikácii

FUNKCIE AQUACLEAN MERA  
COMFORT A CLASSIC

ĎALŠIE KOMFORTNÉ FUNKCIE  
AQUACLEAN MERA COMFORT
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Technológia sprchovania WhirlSpray s piatimi 
nastaviteľnými stupňami intenzity sprchovania

Jemná dámska sprcha

Teplovzdušný fén

Vyhrievané WC sedadlo

Odsávanie zápachu

Keramická misa bez okrajov Rimfree®

Pozvoľné sklápanie

Individuálne nastaviteľná  
poloha ramena sprchy

Oscilačná sprcha

Funkcia QuickRelease  
na WC kryt

Funkcia odstránenia  
vodného kameňa

Úsporný režim

Detekcia používateľa

AQUACLEAN TUMA COMFORT JE K DISPOZÍCII 
SO ŠTYRMI DIZAJNOVÝMI KRYTMI:

Brúsená  
ušľachtilá oceľ

Čierne  
sklo

Biele  
sklo

Alpská  
biela

S Geberit AquaClean Tuma si môžete vybrať funkcie, 
ktoré chcete mať vo vašom sprchovacom WC,  
od jednoduchých základných funkcií modelu Classic 
až po ďalšie komfortné funkcie verzie Comfort.  
AquaClean Tuma je k dispozícii ako kompletné rieše-
nie s dokonale zladenou keramickou misou Rimfree® 
a skrytými prípojkami na elektrinu a vodu alebo ako 
sprchovacie sedadlo, ktoré je možné kombinovať 
s rôznymi už nainštalovanými keramickými misami.

VYBAVENIE AQUACLEAN TUMA 

COMFORT A CLASSIC

Nastaviteľná teplota vody  
sprchovacieho prúdu

PRÍDAVNÉ KOMFORTNÉ FUNKCIE 

AQUACLEAN TUMA COMFORT

Možnosť inštalácie  
sprchovacieho sedadla na  
klasickú keramickú WC misu.

GEBERIT  
AQUACLEAN TUMA
PREKVAPIVO 
VŠESTRANNÁ

Diaľkové ovládanie  
v mobilnej aplikácii

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ 

Geberit Sigma01.

Intuitívne diaľkové ovládanie
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GEBERIT  
AQUACLEAN SELA
PÔVABNE 
INTELIGENTNÁ

Vďaka svojmu čistému a elegantnému dizajnu sa Geberit 
AquaClean Sela môže stať vaším obľúbeným modelom. 
Sprchovacie WC je charakteristické svojím čistým a nádher-
ným dizajnom v  kombinácii s  najkvalitnejšími materiálmi.   
AquaClean Sela ponúka mimoriadne jednoduché, intuitívne 
ovládateľné funkcie a hodí sa do takmer každej kúpeľne bez 
toho, aby pritom budila pozornosť.

Intuitívne diaľkové ovládanie

Individuálne nastaviteľná  
poloha ramena sprchy

Oscilačná sprcha

Úsporný režim

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ 

Geberit Sigma30.

Sprchový odtok  
Geberit do steny.

Pozvoľné sklápanie

Funkcia QuickRelease  
na WC kryt a sedadlo

NOVÉ

Technológia sprchovania WhirlSpray s piatimi 
nastaviteľnými stupňami intenzity sprchovania

Orientačné osvetlenie  
v siedmich farbách

Nastaviteľná teplota vody  
sprchovacieho prúdu

Jemná dámska sprcha

Detekcia používateľa

Funkcia odstránenia  
vodného kameňa

Diaľkové ovládanie  
v mobilnej aplikácii

Keramická misa bez okrajov s technológiou 
splachovania TurboFlush
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SYSTÉMY
SPLACHOVANIA
Estetika a funkčnosť v dokonalom súlade: Geberit ponúka  

atraktívne podomietkové i nadomietkové riešenia dôkladného  

spláchnutia vášho WC. Preto si každý dokáže nájsť systém  

splachovania, ktorý vyhovuje jeho kúpeľni a osobným preferenciám.
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Ovládacie tlačidlá Geberit sú definujúcim záverečným 
prvkom luxusu v každej kúpeľni. Kombinujú vizuálnu 
eleganciu s inovatívnymi funkciami a vďaka množstvu 
luxusných povrchových úprav sú základným odrazom 
individuálneho štýlu. Nie je to hocijaká kúpeľňa – je to 
vaša kúpeľňa.

OVLÁDACIE
TLAČIDLÁ
GEBERIT
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OVLÁDACIE TLAČIDLÁ  
GEBERIT SIGMA

ATRAKTÍVNY 
VZHĽAD

Hranatá, okrúhla alebo bezdotyková  
elegancia. Nekompromisná estetika 
a funkčnosť.

Ovládacie tlačidlá Geberit zo série Sigma ponúkajú širokú škálu 
tvarov a povrchových úprav. Všetky tlačidlá splachovania, či už 
organicky okrúhleho, alebo hranatého geometrického tvaru, za-
pôsobia vysokou kvalitou spracovania a jednoduchou a poho-
dlnou obsluhou. K dispozícii sú atraktívne doplnkové funkcie, ako 
napríklad jednotka odsávania zápachu za ovládacími tlačidlami, 
bezdotykový model a možnosť navrhnúť si vlastnú úpravu tla-
čidla.

→

Ovládacie tlačidlá Geberit sú záverečným 
dizajnovým prvkom novej kúpeľne.

HRANATÉ 
 OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

Geberit Sigma30 Geberit Sigma30 
štart/stop

Geberit Sigma50 Geberit Sigma60 Geberit Sigma70

OKRÚHLE 
OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

Geberit Sigma01 Geberit Sigma10 Geberit Sigma20 Geberit Sigma21

BEZDOTYKOVÉ  
OVLÁDANIE

Geberit Sigma10 Geberit Sigma10  
bezdotykové  
a manuálne

Geberit Sigma80

K dispozícii sú ďalšie farebné varianty.

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ 

Geberit Sigma21.
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OVLÁDACIE TLAČIDLÁ  
GEBERIT OMEGA

MALÉ A
INTELIGENTNÉ

Ovládacie tlačidlá série Geberit Omega sú menšie, a preto ideál-
ne na špecifické návrhy kúpeľní. Môžu byť namontované spredu 
alebo zhora, čo je ideálne riešenie, ak je WC nainštalované pod 
oknom alebo ak má toaleta zníženú predstenu.

HRANATÉ 
OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

Geberit Omega30

Geberit Omega60

OKRÚHLE 
OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

Geberit Omega20

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ 

Geberit Omega60.

K dispozícii sú ďalšie farebné varianty.
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SPRCHOVACIE WC  
Geberit AquaClean Tuma.

ODDIALENÉ OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

MALÉ TLAČIDLÁ 
S VEĽKOU FLEXIBILITOU

ODDIALENÉ  
OVLÁDACIE TLAČIDLO

Geberit typ 70.

HRANATÉ  
ODDIALENÉ OVLÁDACIE 
TLAČIDLÁ

Geberit typ 70

OKRÚHLE  
ODDIALENÉ OVLÁDACIE 
TLAČIDLÁ

Geberit typ 01

Geberit typ 10

ZVOĽTE SI MIESTO 
Oddialené ovládacie tlačidlá Geberit môžu byť na-
montované do vzdialenosti až 1,7 m od WC, pretože 
splachovanie je pneumatické. Malé okrúhle ovládacie 
tlačidlá typu 01 a typu 10 sú k dispozícii v rôznych 
vyhotoveniach a farbách.

Elegantné oddialené ovládacie tlačidlá splachovania 
Geberit typu 70 sa aktivujú jemným stlačením tlačidla 
vyrobeného zo skla alebo nerezovej ocele. Vďaka in-
teligentnému mechanizmu je potrebný iba veľmi jem-
ný dotyk na spustenie veľkého alebo malého objemu 
splachovania pri dvojitom splachovaní.

↑

Oddialené ovládanie uľahčuje splachovanie.
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ODSÁVANIE ZÁPACHU

SVIEŽI VZDUCH
PRE KAŽDÉHOOVLÁDACIE TLAČIDLÁ

Geberit Sigma20.

TOALETA

Geberit Acanto.

PRÍSTUPNÝ

Keramický voštinový filter  
a súprava na vhadzovanie  
tyčiniek DuoFresh sú ľahko  
prístupné cez ovládacie  
tlačidlo.

DOPRAJTE SI SVIEŽI VZDUCH  
NA TOALETE
Väčšinu ovládacích tlačidiel Sigma možno 
doplniť o jednotku odsávania zápachu 
DuoFresh, ktorá spoľahlivo odstraňuje 
nepríjemný zápach. Ide o veľmi efektívny 
spôsob, pretože znečistený vzduch sa 
odsáva priamo z WC misy, očistí sa v ke-
ramickom voštinovom filtri a potom sa 
čistý vráti späť do miestnosti. Odsávanie 
sa zapne automaticky vďaka zabudova-
nému senzoru. Ďalším benefitom je nočné 
orientačné LED podsvietenie a súprava 
na vhadzovanie tyčiniek DuoFresh, ktoré 
toaletu očistia a prevoňajú.

←

Už to nemôže byť  
jednoduchšie: vysuň-
te ovládacie tlačidlo 
nabok.

←

Vytiahnite modrý 
držiak a vložte tyčinku 
DuoFresh alebo vy-
meňte filter.

←

Zasuňte držiak späť  
a zatvorte tlačidlo.

ORIENTAČNÉ  
LED SVETLO

Súčasťou jednotky je 
zabudované LED pod-
svietenie, ktorého mäkké 
svetlo vás v noci navedie 
priamo k toalete.

NOVÉ

Viac informácií v kapitole 
Funkcie a riešenia na str. 24.
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Sanitárne moduly ponúkajú nové možnosti stvárnenia 
interiéru vašej kúpeľne. S elegantnými povrchmi a pre-
kvapujúcimi funkciami. Pre dizajnové kúpeľne.

GEBERIT
MONOLITH 
A MONOLITH 
PLUS
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UDRŽATEĽNÉ
Dvojité spláchnutie so spla-
chovaním SoftTouch.

CITLIVÉ
Snímač jasu na detekciu 
dňa/noci.

ATMOSFÉRICKÉ
Osvetlenie ComfortLight 
v rôznych farbách.

ÚČINNÉ
Keramický voštinový filter 
na čistenie vzduchu.

INTELIGENTNÉ
Funkcia zapnutia ovládaná 
snímačom.

TICHÉ
Ventilátor na odsávanie  
zápachu.

↑

GEBERIT MONOLITH PLUS

piesková

←

VRÁTANE ODSÁVANIA ZÁPACHU

Vzduch sa odsáva priamo  
z keramickej misy a prečistený  
sa vracia späť do kúpeľne.

←

SPUSTENIE SPLACHOVANIA  
POMOCOU TLAČIDLA  
SOFT-TOUCH

V sanitárnom module Geberit  
Monolith Plus sa splachovanie 
spúšťa jemným stlačením tlačidla.

←

GEBERIT MONOLITH PLUS

biela

↑

GEBERIT MONOLITH PLUS

hnedá

↑

GEBERIT MONOLITH PLUS

čierna

FUNKCIE PRE VYŠŠÍ KOMFORT
Prémiový sanitárny modul Geberit 
Monolith Plus ponúka najmodernej-
šiu technológiu splachovania WC. 
Splachovanie sa aktivuje jemným 
stlačením tlačidiel snímača. Diskrét-
ne orientačné osvetlenie, ktoré si 
môžete konfigurovať v siedmich rôz-
nych farbách podľa vášho vkusu 
a  nálady, ukazuje cestu k  toalete 
v noci. 

Integrovaná odsávacia jednotka ab-
sorbuje zápach priamo v keramickej 
WC mise a vo vašej kúpeľni zostane 
len čistý vzduch.

ŽIARIVÉ SVETLO
V KÚPEĽNI
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←

ÚSPORA VODY

Dvojité splachovanie pre malý 
a veľký objem spláchnutia.

←

ELEGANTNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchy zo skla a brúseného hliníka.

↑

Sanitárny modul Geberit Monolith 
na WC.

ELEGANTNÁ ALTERNATÍVA
Sanitárny modul Geberit Monolith na WC kombi-
nuje modernú technológiu splachovania so štýlo-
vým dizajnom. Dvojité splachovanie zaisťuje 
úsporné splachovanie. Sanitárny modul s exklu-
zívnym povrchom zo skla a hliníka predstavuje 
atraktívny prvok v nových i v rekonštruovaných 
budovách, napríklad ako náhrada za starú nado-
mietkovú nádržku. Sanitárne moduly na závesné 
a stojace keramické WC misy sa dajú skombinovať 
s prakticky všetkými štandardnými modelmi, ako 
aj so sprchovacími WC Geberit AquaClean.

TECHNOLÓGIA 
SPLACHOVANIA  
V ŠTÝLOVOM  
DIZAJNE
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UDRŽATEĽNOSŤ
Úspora vody. Efektívne využívanie surovín. Vývoj produktov, ktoré  

spoľahlivo slúžia dlhé roky, ľahko sa udržiavajú a jednoducho sa 

opravujú. A ktoré možno recyklovať na konci ich životnosti. Kúpeľňa 

a prostredie v dokonalej harmónii.
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PRANIE –  
15 LITROV *12 %

36 %
SPLACHOVANIE WC –  
33 LITROV *27 %

6 %
ČISTENIE V DOMÁCNOSTI/UMÝVANIE 
ÁUT/POLIEVANIE ZÁHRADY – 7 LITROV *6 %

OSTATNÁ DROBNÁ SPOTREBA –  
11 LITROV *9 %

JEDLÁ A NÁPOJE –  
5 LITROV *4 %

KÚPANIE/SPRCHOVANIE/OSOBNÁ 
HYGIENA – 44 LITROV *

UMÝVANIE RIADOV –  
7 LITROV *

* Spotreba pitnej vody v domácnosti v litroch a percentách za deň. Zdroj: BDEW Bundesverband  
der Energie und Wasserwirtschaft e.V. (Nemecká asociácia odvetví energetiky a vodárenstva), 2017.

MYSLÍME 
NA BUDÚCNOSŤ

Trvalo udržateľný rozvoj. Príležitosti zajtrajška 
závisia od toho, ako konáme dnes. Pre spo-
ločnosť Geberit to znamená konať rozumne 
a s víziou. S inováciami, ktoré preberajú zodpo-
vednosť za budúce generácie a aktívne chránia 
naše životné prostredie.

CELOSVETOVO PLATNÁ CERTIFIKÁCIA
Globálne štandardy nám pomáhajú systematicky riešiť oblasti 
s potenciálom zlepšenia a dosahovať naše ambiciózne ciele 
v oblasti kvality, životného prostredia, efektívneho využívania 
zdrojov a bezpečnosti pri práci.

• Prevádzka všetkých výrobných závodov a centrálnej lo-
gistiky prebieha od konca roku 2017 v súlade s normami 
ISO 9001 a ISO 14001.

• Všetky závody koncom roka 2018 začali používať normu 
OHSAS 18001 pre riadenie bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci.

PRIEKOPNÍK ZELENEJ LOGISTIKY
Premyslená logistika prináša prospech všetkým – našim zákaz-
níkom, obchodným partnerom i našim výrobným závodom. Pre-
to sa logistika pred mnohými rokmi stala jednou z kľúčových 
kompetencií našej spoločnosti a vytvorili sme centralizovanú 
distribúciu v juhonemeckom mestečku Pfullendorf. Toto zlúčenie 
dopravy maximalizuje využitie nákladných vozidiel a minimalizu-
je počet nevyťažených jázd, čo je tiež prínosom pre životné pro-
stredie.

TRANSPARENTNÁ STAROSTLIVOSŤ
Geberit vytvára kvalitu života. S inovatívnymi produktovými rie-
šeniami, komplexným knowhow a  intenzívnym zameraním na 
udržateľnosť – vo všetkých produktoch, odvetviach a procesoch.

Udržateľnosť je súčasťou našej identity už celé desaťročia. Je to 
prístup, ktorý sa naozaj vyplatí. Pre životné prostredie a spoloč-
nosť, ako aj pre zákazníkov, partnerov, zamestnancov a akcioná-
rov.

Napríklad s výrobkami šetriacimi vodu, novými riešeniami v lo-
gistike, energeticky úspornými výrobnými prevádzkami a eticky 
zodpovedným konaním.

TRVALO UDRŽATEĽNÉ
Súčasťou štandardného postupu pri vývoji všetkých nových 
výrobkov Geberit je posúdenie ich dosahu na životné prostredie 
naprieč celým ich životným cyklom. Iba tie výrobky, ktoré spĺňa-
jú prísne kritériá udržateľnosti, si zaslúžia byť uvedené na trh.
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FARBY / 
MATERIÁLY
Vzhľad povrchov a pocit z nich má rozhodujúci vplyv na štýl interiéru  

kúpeľne. Spoločnosť Geberit preto ponúka svoj kúpeľňový nábytok,  

sanitárne moduly a ovládacie tlačidlá v rôznych materiáloch a farbách. 

To všetko v mene vytvorenia dokonalej kúpeľne.
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FARBY / MATERIÁLY

JE TO VŠETKO
O VAŠOM VKUSE

32

52

PIESKOVOSIVÁ, MATNÝ POVRCH

SIVOBÉŽOVÁ GREIGE, MATNÝ POVRCH

ACANTO korpus 

XENO2 korpus, čelo

52
74

BIELA, MATNÝ POVRCH

XENO² korpus, čelo 
ICON korpus, čelo

32

ČIERNA, MATNÝ POVRCH

ACANTO korpus 

32
74

LÁVA, MATNÝ POVRCH

ACANTO korpus 
ICON korpus, čelo
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74

PLATINOVÁ,  
POVRCH S VYSOKÝM LESKOM

ICON korpus, čelo

52
64 
32
74

64

BIELA,  
POVRCH S VYSOKÝM LESKOM

SIVOHNEDÁ TAUPE,  
POVRCH S VYSOKÝM LESKOM

XENO2 korpus, čelo 
MYDAY korpus, čelo 
ACANTO korpus
ICON korpus, čelo

MYDAY korpus, čelo

42

CHAMPAGNE

CITTERIO úchytky, nožičky

32

DUB MYSTIK

ACANTO korpus

42

42

74

52

SVETLÝ DUB,  
MELAMÍN SO ŠTRUKTÚROU DREVA

CITTERIO korpus 

SIVOHNEDÝ DUB,  
MELAMÍN SO ŠTRUKTÚROU DREVA

CITTERIO korpus

PRÍRODNÝ DUB,  
MELAMÍN SO ŠTRUKTÚROU DREVA

ICON korpus, čelo

SIVÁ SCULTURA,  
MELAMÍN SO ŠTRUKTÚROU DREVA

XENO2 korpus, čelo
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32

32

42

32

42
32

BIELE SKLO

ACANTO čelo 

PIESKOVOSIVÉ SKLO

ACANTO čelo 

SKLO SIVÉ TAUPE

CITTERIO čelo, krycia doska

LÁVOVÉ SKLO

ACANTO čelo 

ČIERNE SKLO

CITTERIO čelo, krycia doska 
ACANTO čelo 
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FARBY / MATERIÁLY

ČELÁ DVIEROK
Správne zvolený dizajn dvierok 

dokáže navodiť pocit luxusu, 
ktorý je ešte umocnený 

rafinovane zalícovanými 
úchytkami, ktoré sa tiahnu pozdĺž 

celej jednej strany dvierok.

MATERIÁLY
Sklo, melamín so štruktúrou 
dreva, matný povrch alebo 
povrch s vysokým leskom – náš 
kúpeľňový nábytok je k dispozícii 
v širokom výbere rôznych 
materiálov a povrchových úprav, 
ktoré do vašej kúpeľne vnesú 
kúzlo prirodzenej elegancie. 
Môžete vyskúšať neopozeraný 
vzhľad starého dubu alebo 
naopak niečo veľmi avantgardné.

FARBY
Ponorte sa do úžasného sveta 
farieb a preskúmajte všetky 
možnosti a kombinácie, ktorými 
môžete ozvláštniť svoju kúpeľňu 
– či už máte slabosť pre klasickú 
bielu alebo dávate prednosť 
aktuálnym farebným trendom 
a chcete skúsiť niečo odvážne 
ako je napríklad magická čierna.
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821 08 Bratislava 
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