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SPOJENIE 
TECHNOLÓGIE  
A DIZAJNU
Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh spája know-how 
skryté v stene s premysleným dizajnom pred stenou. Jednotka 
sa jednoducho inštaluje pod existujúce tlačidlo splachovania. 
Geberit DuoFresh prináša odborníkom možnosť ponúknuť  
profesionálne riešenie a používateľom čistý a svieži vzduch.

POHODLNÝ PRÍSTUP 
Šikovný posuvný mechanizmus umožňuje 
odsunutie tlačidla doboku a poskytuje po-
hodlný prístup k funkčným častiam.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ 
Jednotku DuoFresh možno nainštalovať 
jednoducho a  aj dodatočne do bežných 
nádržiek Sigma. 

RÝCHLA VÝMENA FILTRA 
Po odsunutí tlačidla bez problémov vytiah-
nete držiak, v ktorom je umiestnený filter. 
Výmenu filtra zvládne aj používateľ.

ÚČINNÁ FILTRÁCIA 
Znečistený vzduch je prefiltrovaný v účin-
nom keramickom voštinovom filtri a prečis-
tený sa vracia späť do miestnosti.

LED PODSVIETENIE 
Automatická jednotka je vybavená aj sní-
mačom jasu, preto sa LED podsvietenie 
rozsvieti iba v tme.

TYČINKY GEBERIT DUOFRESH 
Súčasťou výrobku je aj súprava na vhadzo-
vanie čistiacich tyčiniek DuoFresh.Keramický voštinový filter a súprava na  

vhadzovanie  DuoFresh tyčiniek sú jednoducho 
prístupné za tlačidlom splachovania.

Filter vzduch dôkladne vyčistí a tichý ventilátor 
vráti čistý vzduch späť do miestnosti.

Súčasťou automatickej jednotky je zabudované 
LED svetlo, ktorého mäkké, nepriame svetlo 
ukazuje v noci cestu k toalete.

Nepríjemný zápach je odstránený priamo 
z miesta svojho vzniku.

AUTOMATICKÁ JEDNOTKA
Jednotka odsávania Geberit DuoFresh 
s automatickým spúšťaním je v ponuke 
na nádržky Sigma 12 cm a Sigma 8 cm. 
Jednotka vie detegovať užívateľa a auto-
maticky sa aktivuje. Vďaka snímaču jasu 
sa v tme/v noci rozsvieti LED podsviete-
nie, ktoré naviguje používateľa k toalete. 
Súčasťou dodávky je aj súprava na vha-
dzovanie čistiacich tyčiniek DuoFresh. 
K jednotke je potrebné priobjednať sieťo-
vý zdroj pre Geberit DuoFresh. V prípade, 
že zdroj elektrickej energie nie je umiest-
nený štandardne za WC misou, je potreb-
né priobjednať aj súpravu na hrubú mon-
táž s podomietkovou krabicou. Jednotku 
DuoFresh možno ovládať aj pomocou apli-
kácie  Geberit Home.

MANUÁLNA JEDNOTKA
Jednotka odsávania Geberit DuoFresh 
s manuálnym spúšťaním je tiež v ponuke 
na nádržky Sigma 12 cm a Sigma 8 cm. 
Súčasťou dodávky je aj súprava na vha-
dzovanie čistiacich tyčiniek DuoFresh. 
Jednotka sa spúšťa manuálne bežným 

elektrickým vypínačom, ktorý nie je sú-
časťou dodávky. K jednotke je potreb-
né priobjednať sieťový zdroj pre Geberit 
DuoFresh. V prípade, že zdroj elektric-
kej energie nie je umiestnený štandard-
ne za WC misou, je potrebné priobjednať  
aj súpravu na hrubú montáž s podomiet- 
ko vou krabicou. Jednotku DuoFresh mož- 
no ovládať aj pomocou aplikácie Geberit  
Home. 

KOMPATIBILITA
Jednotku Geberit DuoFresh možno na-
inštalovať do bežných nádržiek Geberit 
Sigma. K jednotke sa nekupujú špeciál-
ne tlačidlá. Možno ju kombinovať s bež-
nými tlačidlami Sigma (okrem Sigma60, 
Sigma70 a elektronických tlačidiel 
Sigma10 a Sigma80).

Viac informácií nájdete 
na www.geberit.sk/duofresh

FUNKCIE
Geberit DuoFresh odsáva nepríjemný zá-
pach priamo z WC misy. Vzduch sa prečis-
ťuje v účinnom voštinovom filtri a vracia sa 
späť do miestnosti. Všetky súčasti sú dobre 
prístupné cez servisný otvor. Premyslený 
posuvný mechanizmus umožňuje odsunu-
tie tlačidla na jednu stranu, čím sa inštalaté-
rovi alebo koncovému používateľovi otvo-
rí pohodlný prístup k technickým častiam. 
V závislosti od typu je súčasťou jednotky 
aj nočné podsvietenie a súprava na vha-
dzovanie čistiacich tyčiniek, ktoré sfarbu-
jú splachovaciu vodu do modra a uvoľňujú 
príjemnú vôňu. Tyčinky sa dopĺňajú veľmi 
jednoducho otvorom za splachovacím tla-
čidlom. Montážna súprava obsahuje po-
suvný mechanizmus potrebný na odsunu-
tie tlačidla.

DODATOČNÁ MONTÁŽ
Jednotku odsávania zápachu Geberit 
DuoFresh možno namontovať aj dodatoč-
ne za takmer všetky splachovacie tlačidlá 
Geberit Sigma. Nevyhnutnou podmienkou 
je pripojenie k elektrickej sieti.
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Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava

T +421 2 4920 3071
sekretariat.sk@geberit.com

→ www.geberit.sk


