OVLÁDACIE TLAČIDLÁ GEBERIT

SPRÁVNA
VOĽBA

SPRAVTE TO
PO SVOJOM
Nie je to hocijaká kúpeľ ňa. Je to vaša kúpeľ ňa. Obklady ste
určite vyberali dlho a dali ste si záležať na tom, aby zodpovedali
vášmu vkusu. A ani keď príde rad na umývadlovú batériu, nie ste
ochotní zľaviť nič zo svojich požiadaviek. U nás potom nájdete
ideálne tlačidlo splachovania, ktoré túto námahu zavŕši a ktoré
vám bude dlhé roky spríjemňovať váš pobyt v kúpeľni. Pretože
Geberit v sebe snúbi eleganciu s inovatívnou technológiou.

PREČO TO NEVYSKÚŠAŤ?
Táto brožúra obsahuje obrázky ovládacích tlačidiel v skutočnej veľ kosti.
Priložte si ich na stenu, zapojte svoju fantáziu a vyberte si tlačidlo, ktoré vám
bude skutočne sedieť.
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DIZAJN & TRENDY
06

HRANATÉ 30

OKRÚHLE 48

Ovládacie tlačidlá Geberit Sigma30,
Omega30, Sigma50, Sigma60, Omega60,
Sigma70 a oddialené ovládanie splachovania
Geberit typ 70

Ovládacie tlačidlá Geberit Sigma01, Sigma10,
Sigma20, Omega20, Sigma21 a oddialené
ovládanie splachovania Geberit typ 01
a typ 10

NOVÉ

VAŠA KÚPEĽŇA
VÁŠ DIZAJN
Vyberte si svoje tlačidlo

BEZDOTYKOVÉ 64

INDIVIDUÁLNE 70

Ovládacie tlačidlá Geberit Sigma80 a Sigma10

Ovládacie tlačidlá Geberit Sigma21, Sigma50
a Sigma70

DIZAJNOVÁ RODINA
GEBERIT 78
Zladený vzhľad.

FUNKCIE GEBERIT 84
Výber je dôležitý.
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NOVÉ

ATRAKTÍVNE
KOVY
Pri zariaďovaní kúpeľne hrajú dôležitú úlohu malé, ale
dokonale zladené detaily. Naše nové splachovacie
tlačidlá v metalických farbách držia krok s aktuálnymi
trendami, ktoré sa v posledných rokoch presadzujú v
dizajne vodovodných batérií. Tlačidlá zo skla,
z prírodných materiálov ako je bridlica a orechové
drevo alebo tlačidlá so vzhľadom betónu harmonicky
doplnia takmer akýkoľvek dizajnový štýl.
Objavte tú perfektnú kombináciu pre vašu vysnívanú
kúpeľňu!
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ČERVENÉ
ZLATO
Osobitý medený odtieň červeného zlata
vytvára v kúpeľni teplú atmosféru s nádychom
luxusu. V spojení s ušľachtilými povrchovými
materiálmi v svetlých alebo tmavých tónoch
dodáva interiéru výrazný akcent.
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GEBERIT SIGMA21

GEBERIT SIGMA50

Červenozlaté orámovanie tlačidiel na malé a veľ ké
spláchnutie podtrhuje ušľachtilý charakter materiálu krycej
dosky.

Brúsený povrch mierne zaoblených tlačidiel dáva vyniknúť kráse
červeného zlata.

Dizajnové krúžky: červené zlato
Krycia doska a tlačidlá: biele sklo
115.650.SI.1

Dizajnové krúžky: červené zlato
Krycia doska a tlačidlá: vzhľad betónu
115.650.JV.1

Dizajnové krúžky: červené zlato
Krycia doska a tlačidlá: bridlica mustang
115.650.JM.1

Dizajnové krúžky: červené zlato
Krycia doska a tlačidlá: čierne sklo
115.650.SJ.1
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Dizajnové krúžky: červené zlato
Krycia doska a tlačidlá: americký orech
115.650.JX.1

Viac variantov tlačidla Geberit Sigma21
nájdete na strane 58.

Základná doska a tlačidlá: červené zlato
Krycia doska: biela
115.670.11.2

Základná doska a tlačidlá: červené zlato
Krycia doska: vzhľad betónu
115.670.JV.2

Základná doska a tlačidlá: červené zlato
Krycia doska: bridlica mustang
115.670.JM.2

Základná doska a tlačidlá: červené zlato
Krycia doska: čierna
115.670.DW.2

Základná doska a tlačidlá: červené zlato
Krycia doska: americký orech
115.670.JX.2

Viac variantov tlačidla Geberit Sigma50
nájdete na strane 38.
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ČIERNY CHRÓM
Decentná elegancia čierneho chrómu ide ruka v ruke
so súčasnými dizajnovými trendami v kúpeľniach,
ktoré sa spoliehajú na tmavé farby alebo kontrasty
medzi tmavými a svetlými odtieňmi.
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GEBERIT SIGMA21

GEBERIT SIGMA50

Kontrast alebo tón v tóne: tenké prstence orámované čiernym
chrómom tvoria na splachovacom tlačidle výrazný grafický prvok.

Tmavý brúsený povrch mierne zaoblených tlačidiel propožičiava
kúpeľni ľahko industriálny vzhľad.

Dizajnové krúžky: čierny chróm
Krycia doska a tlačidlá: biele sklo
115.651.SI.1

Dizajnové krúžky: čierny chróm
Krycia doska a tlačidlá: vzhľad betónu
115.651.JV.1

Dizajnové krúžky: čierny chróm
Krycia doska a tlačidlá: bridlica mustang
115.651.JM.1

Dizajnové krúžky: čierny chróm
Krycia doska a tlačidlá: čierne sklo
115.651.SJ.1
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Dizajnové krúžky: čierny chróm
Krycia doska a tlačidlá: americký orech
115.651.JX.1

Viac variantov tlačidla Geberit Sigma21
nájdete na strane 58.

Základná doska a tlačidlá: čierny chróm
Krycia doska: biela
115.671.11.2

Základná doska a tlačidlá: čierny chróm
Krycia doska: vzhľad betónu
115.671.JV.2

Základná doska a tlačidlá: čierny chróm
Krycia doska: bridlica mustang
115.671.JM.2

Základná doska a tlačidlá: čierny chróm
Krycia doska: čierna
115.671.DW.2

Základná doska a tlačidlá: čierny chróm
Krycia doska: americký orech
115.671.JX.2

Viac variantov tlačidla Geberit Sigma50
nájdete na strane 38.
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MOSADZ
Klasický zlatistý tón mosadze dnes zažíva
skutočnú renesanciu a vo vašej kúpeľni
zanechá okúzľujúci dojem.
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GEBERIT SIGMA21

GEBERIT SIGMA50

Teplý slnečný odtieň mosadzných prstencov žiarivo zvýrazňujú
okrúhle splachovacie tlačidlá.

Brúsený povrch tlačidiel necháva vyniknúť zlatistému tónu mosadze.

Dizajnové krúžky: mosadz
Krycia doska a tlačidlá: biele sklo
115.652.SI.1

Dizajnové krúžky: mosadz
Krycia doska a tlačidlá: vzhľad betónu
115.652.JV.1

Dizajnové krúžky: mosadz
Krycia doska a tlačidlá: bridlica mustang
115.652.JM.1

Dizajnové krúžky: mosadz
Krycia doska a tlačidlá: čierne sklo
115.652.SJ.1
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Dizajnové krúžky: mosadz
Krycia doska a tlačidlá: americký orech
115.652.JX.1

Viac variantov tlačidla Geberit Sigma21
nájdete na strane 58.

Základná doska a tlačidlá: mosadz
Krycia doska: biela
115.672.11.2

Základná doska a tlačidlá: mosadz
Krycia doska: vzhľad betónu
115.672.JV.2

Základná doska a tlačidlá: mosadz
Krycia doska: bridlica mustang
115.672.JM.2

Základná doska a tlačidlá: mosadz
Krycia doska: čierna
115.672.DW.2

Základná doska a tlačidlá: mosadz
Krycia doska: americký orech
115.672.JX.2

Viac variantov tlačidla Geberit Sigma50
nájdete na strane 38.
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CHRÓM
Táto klasika medzi kúpeľňovými kovmi sa
predstavuje v osviežujúcej kombinácii
moderných materiálov s lesklými a matnými
brúsenými prvkami.
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GEBERIT SIGMA21

GEBERIT SIGMA50

Vzhľad betónu v industriálnom štýle alebo pravé orechové drevo.
Sigma21 so zvýraznenými chrómovými prstencami okolo tlačidiel
a s chrómovým rámikom je k dispozícii aj v ďalších farbách a
materiáloch.

Jemná štruktúra matného brúseného povrchu diskrétne zvýrazňuje
ovládacie tlačidlá splachovania. Sigma50 s tlačidlami z brúseného
chrómu je v ponuke v ďalších farbách a materiáloch.

Dizajnové krúžky: chróm
Krycia doska a tlačidlá: vzhľad betónu
115.884.JV.1

Základná doska a tlačidlá: chróm
Krycia doska: vzhľad betónu
115.788.JV.2

Dizajnové krúžky: chróm
Krycia doska a tlačidlá: americký orech
115.884.JX.1

Viac variantov tlačidla Geberit Sigma21
nájdete na strane 58.
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Základná doska a tlačidlá: chróm
Krycia doska: americký orech
115.788.JX.2

Viac variantov tlačidla Geberit Sigma50
nájdete na strane 38.
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ČIERNA
S ČIERNOU
Čierna je krásna a dizajnéri ju dnes radi
používajú aj v kúpeľniach. Geberit poňal
tento nový trend puristicky vo vzrušujúcej
súhre lesklých a matných tónov.
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BIELA
S BIELOU
Čisto biele povrchy v matnej a lesklej úprave
dávajú tejto kúpeľňovej klasike zažiariť v novom
svetle. Dizajnové krúžky a pruhy sú vyhotovené
v rovnakej farbe ako krycia doska a decentne
ju zvýrazňujú.
26

27

GEBERIT SIGMA20

GEBERIT SIGMA30

Dizajnové krúžky v lesklom alebo matnom vyhotovení oživujú
klasické základné farby čiernu a bielu. Vďaka špeciálnej
úprave easy-to-clean sa matné lakované časti tlačidla dobre
udržiavajú čisté.

Odsadená spodná hrana uvoľňuje trochu prísnu geometriu
veľ kých ovládacích tlačidiel. Úprava easy-to-clean uľahčuje čistenie
matných lakovaných povrchov.

Doska a tlačidlá: čierna
Dizajnové krúžky: matná čierna
115.882.DW.1

Doska a tlačidlá: biela
Dizajnové krúžky: matná biela
115.882.11.1

Doska a tlačidlá: čierna
Dizajnové prúžky: matná čierna
115.883.DW.1

Doska a tlačidlá: biela
Dizajnové prúžky: matná biela
115.883.11.1

Doska a tlačidlá: matný čierny lak
Dizajnové krúžky: čierna
115.882.16.1, easy-to-clean

Doska a tlačidlá: matný biely lak
Dizajnové krúžky: biela
115.882.01.1, easy-to-clean

Doska a tlačidlá: matný čierny lak
Dizajnové prúžky: čierna
115.883.16.1, easy-to-clean

Doska a tlačidlá: matný biely lak
Dizajnové prúžky: biela
115.883.01.1, easy-to-clean
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Viac variantov tlačidla Geberit Sigma20
nájdete na strane 54.

Viac variantov tlačidla Geberit Sigma30
nájdete na strane 34.
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ESTETICKÉ
A FUNKČNÉ
Nenápadné a predsa spoľahlivé. Geberit vám zaručí výnimočný
komfort a trvácnosť vďaka technológii skrytej za stenou. Jediné,
čo po inštalácii budete vidieť, je ovládanie tejto technológie:
tlačidlo splachovania. Vyberajte ho s rozvahou, lebo so svojím
rozhodnutím budete žiť ešte veľa rokov. Dajte si záležať na tom,
aby ste pre seba a svoju kúpeľňu vybrali z našej širokej ponuky
skutočne to najlepšie.
Jednoduchý obdĺžnikový tvar splachovacieho tlačidla nás ani
po rokoch neprestáva inšpirovať. Doprajte si aj vy tvorivý rozlet
a upravte si naše tlačidlo podľa vlastnej fantázie.

30

31

GEBERIT SIGMA30
ŠTART – STOP
→→ Úsporné splachovanie technológiou štart – stop.
→→ Vyrobené z odolnej zinkovej zliatiny.
→→ Veľké ovládacie pole pre aktiváciu spláchnutia.
→→ K dispozícii aj ako ovládanie splachovania
pisoárov.
→→ Možno doplniť o súpravu na vhadzovanie
tyčiniek DuoFresh (viď str. 88).
→→ Možno kombinovať s novým odsávaním zápachu
DuoFresh (viď str. 90).
→→ Kompatibilné s nádržkami Sigma.
→→ Vybrané varianty majú povrchovú úpravu proti
zanechávaniu odtlačkov easy-to-clean*.

matná čierna / lesklý chróm /
matná čierna
115.893.14.1*
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biela / lesklý chróm / biela
115.893.KJ.1
matná biela / lesklý chróm /
matná biela
115.893.JT.1*

brúsený chróm / lesklý chróm /
brúsený chróm
115.893.KX.1*

lesklý chróm / brúsený chróm /
lesklý chróm
115.893.KY.1

zlatá
115.893.45.1
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GEBERIT SIGMA30

→→ Nové farebné varianty nájdete na strane 29.
→→ Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.
→→ Vyrobené z vysoko kvalitného plastu.
→→ K dispozícii aj ako ovládanie splachovania pisoárov.
→→ Možno doplniť o súpravu na vhadzovanie tyčiniek
DuoFresh (viď str. 88).
→→ Možno kombinovať s novým odsávaním zápachu
DuoFresh (viď str. 90).
→→ Kompatibilné s nádržkami Sigma.
→→ Vybrané varianty majú povrchovú úpravu proti
zanechávaniu odtlačkov easy-to-clean*.
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lesklý chróm / matný chróm /
lesklý chróm
115.883.KH.1

biela / lesklý chróm / biela
115.883.KJ.1
matná biela / lesklý chróm /
matná biela
115.883.JT.1*

biela / zlatá / biela
115.883.KK.1

biela / matný chróm / matný
chróm
115.883.KL.1

čierna / lesklý chróm / čierna
115.883.KM.1
matná čierna / lesklý chróm /
matná čierna
115.883.14.1*

matný chróm / lesklý chróm /
matný chróm
115.883.KN.1
115.883.JQ.1*
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GEBERIT OMEGA30

25%

Toto je skutočná veľ kosť tlačidla – o 25 % menšie ako tlačidlo Geberit Sigma30.

→→ Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.
→→ Vyrobené z vysoko kvalitného plastu.
→→ Mimoriadne malé rozmery.
→→ Ovládanie splachovania spredu alebo zhora.
→→ K dispozícii aj ako ovládanie splachovania
pisoárov.
→→ Kompatibilné s nádržkami Omega.
→→ Vybrané varianty majú povrchovú úpravu proti
zanechávaniu odtlačkov easy-to-clean*.
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lesklý chróm / matný chróm /
lesklý chróm
115.080.KH.1

matný chróm / lesklý chróm /
matný chróm
115.080.KN.1
115.080.JQ.1*/**

čierna / lesklý chróm / čierna
115.080.KM.1

biela / zlatá / biela
115.080.KK.1

biela / lesklý chróm / biela
115.080.KJ.1

biela / matný chróm / matný
chróm
115.080.KL.1
** V ponuke od júla 2020.
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GEBERIT SIGMA50

→→ Nové farebné varianty nájdete od strany 6.
→→ Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.
→→ Vrchná platňa zo skla, z bridlice, z plastu alebo z kovu.
→→ Telo tlačidla z odolnej zinkovej zliatiny.
→→ K dispozícii aj ako ovládanie splachovania pisoárov.
→→ Dizajn bez okrajového rámika.
→→ Možno doplniť o súpravu na vhadzovanie
tyčiniek DuoFresh (viď str. 88).
→→ Možno kombinovať s novým odsávaním
zápachu DuoFresh (viď str. 90).
alpská biela
115.788.11.2

dymové zrkadlové sklo
115.788.SD.2

čierna RAL 9005
115.788.DW.2

lesklý chróm
115.788.21.2

brúsený chróm
115.788.GH.2*

čierna bridlica mustang
115.788.JM.2

hnedé sklo
115.788.SQ.2

pieskové sklo
115.788.TG.2

→→ Dizajn tlačidla možno individuálne upraviť (viď str. 72).
→→ Kompatibilné s nádržkami Sigma.
→→ Vybrané varianty majú povrchovú úpravu proti
zanechávaniu odtlačkov easy-to-clean*.
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GEBERIT SIGMA60

24%

Toto je skutočná veľ kosť tlačidla – o 24 % menšie ako tlačidlo Geberit Sigma20.

→→ Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.
→→ Vrchná platňa zo skla alebo z kovu.
→→ Zalícované s povrchom steny.
→→ Možno dokúpiť krycí rámik.
→→ Získalo ocenenie za dizajn.
→→ Kompatibilné s nádržkami Sigma.
→→ Vybrané varianty majú povrchovú úpravu proti
zanechávaniu odtlačkov easy-to-clean*.

brúsený chróm
115.640.GH.1*
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biele sklo
115.640.SI.1

čierne sklo
115.640.SJ.1

hnedé sklo
115.640.SQ.1
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GEBERIT OMEGA60

32%

Toto je skutočná veľ kosť tlačidla – o 32 % menšie ako tlačidlo Geberit Sigma60.

→→ Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.
→→ Vrchná platňa zo skla alebo z kovu.
→→ Extrémne malé rozmery.
→→ Zalícované s povrchom steny.
→→ Možno dokúpiť krycí rámik.
→→ Ovládanie splachovania spredu alebo zhora.
→→ Kompatibilné s nádržkami Omega.
→→ Vybrané varianty majú povrchovú úpravu proti
zanechávaniu odtlačkov easy-to-clean*.

brúsený chróm
115.081.GH.1*
42

biele sklo
115.081.SI.1

čierne sklo
115.081.SJ.1

hnedé sklo
115.081.SQ.1
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GEBERIT SIGMA70

→→ Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.
→→ Platňa zo skla alebo z ušľachtilej ocele.
→→ Ovláda sa ľahkým dotykom.
→→ Pneumatické ovládanie podporené hydraulickým
servo zdvihákom.
→→ Ľahké čistenie.
→→ Dizajn bez okrajového rámika.
→→ Pôsobí, akoby sa vznášalo pred stenou.
→→ Dizajn tlačidla možno individuálne upraviť (viď str. 74).
→→ Kompatibilné s nádržkami Sigma.
→→ Vybrané varianty majú povrchovú úpravu proti
zanechávaniu odtlačkov easy-to-clean*.

biele sklo
115.620.SI.1
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hnedé sklo
115.620.SQ.1

čierne sklo
115.620.SJ.1

brúsená ušľachtilá oceľ
115.620.FW.1*
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ODDIALENÉ OVLÁDANIE
SPLACHOVANIA GEBERIT TYP 70

85%

Toto je skutočná veľ kosť tlačidla – o 85 % menšie ako tlačidlo Geberit Sigma70.

→→ Platňa zo skla alebo z ušľachtilej ocele.
→→ Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.
→→ Možno umiestniť kamkoľvek do vzdialenosti 1,7 metra
od splachovacej nádržky.
→→ Určené do nábytku alebo do konštrukcie postavenej
mokrým alebo suchým procesom.
→→ Pneumatické oddialené splachovanie sa ovláda ľahkým
dotykom vďaka inovatívnemu hydraulickému servo zdviháku.
→→ Ľahké čistenie.
→→ Informácie o krycích doskách na servisný otvor nájdete
na strane 86.
→→ Kompatibilné s väčšinou nádržiek Sigma a Omega.
→→ Vybrané varianty majú povrchovú úpravu proti
zanechávaniu odtlačkov easy-to-clean*.

biele sklo
115.630.SI.1 (SIgma)
115.084.SI.1 (Omega)
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hnedé sklo
115.630.SQ.1 (SIgma)
115.084.SQ.1 (Omega)

čierne sklo
115.630.SJ.1 (SIgma)
115.084.SJ.1 (Omega)

brúsená ušľachtilá oceľ
115.630.FW.1* (SIgma)
115.084.FW.1* (Omega)
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DOKONALÝ TVAR:
KRUH
Oblé krivky uvoľ ňujú myseľ. Kruh nejde zdokonaliť, ale možno
ho nanovo a nevšedne uchopiť. Splachovacie tlačidlá Geberit
používajú klasický kruhový tvar v súlade so súčasnými trendmi.
Bez kontrastných krúžkov alebo s nimi. S jemne opracovanými
hranami. Umiestnené harmonicky vedľa seba alebo s prekrytím.
Výsledok je ale vždy príjemne vyvážený.
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GEBERIT SIGMA01

→→ Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.
→→ K dispozícii tiež ako ovládanie splachovania pisoárov.
→→ Vyrobené z vysoko kvalitného plastu.
→→ Možno doplniť o súpravu na vhadzovanie tyčiniek
DuoFresh (viď str. 88).
→→ Možno kombinovať s novým odsávaním zápachu
DuoFresh (viď str. 90).
→→ Kompatibilné s nádržkami Sigma.
→→ Vybrané varianty majú povrchovú úpravu proti
zanechávaniu odtlačkov easy-to-clean*.

alpská biela
115.770.11.5

čierna RAL 9005
115.770.DW.5

lesklý chróm
115.770.21.5

matný chróm
115.770.46.5
115.770.JQ.5*

lesklý chróm / matný chróm
115.770.KA.5

mosadzná (farba)
115.770.DT.5
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GEBERIT SIGMA10
ŠTART – STOP
→→ Úsporné splachovanie štart – stop.
→→ Manuálne alebo elektronické ovládanie splachovania
(viď str. 68).
→→ K dispozícii tiež ako ovládanie splachovania pisoárov.
→→ Vyrobené z vysoko kvalitného plastu.
→→ V ponuke tiež variant z ušľachtilej ocele.
→→ Možno doplniť o súpravu na vhadzovanie tyčiniek
DuoFresh (viď str. 88).
→→ Možno kombinovať s novým odsávaním zápachu
DuoFresh (viď str. 90).
→→ Kompatibilné s nádržkami Sigma.
→→ Vybrané varianty majú povrchovú úpravu proti
zanechávaniu odtlačkov easy-to-clean*.

biela / matný chróm / matný
chróm
115.758.KL.5
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biela / lesklý chróm / biela
115.758.KJ.5
matná biela / lesklý chróm /
matná biela
115.758.JT.5*

biela / zlatá / biela
115.758.KK.5

čierna / lesklý chróm / čierna
115.758.KM.5
matná čiera / lesklý chróm /
matná čierna
115.758.14.5*

matný / lesklý / matný
chróm
115.758.KN.5
115.758.JQ.5*

lesklý / matný / lesklý
chróm
115.758.KH.5

ušľachtilá oceľ brúsená /
leštená / brúsená
115.758.SN.5*
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GEBERIT SIGMA20

→→ Nové farebné varianty nájdete na strane 28.
→→ Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.
→→ K dispozícii tiež ako ovládanie splachovania pisoárov.
→→ Vyrobené z vysoko kvalitného plastu.
→→ V ponuke tiež variant z ušľachtilej ocele.
→→ Možno doplniť o súpravu na vhadzovanie tyčiniek
DuoFresh (viď str. 88).
→→ Možno kombinovať s novým odsávaním zápachu
DuoFresh (viď str. 90).
→→ Kompatibilné s nádržkami Sigma.
→→ Vybrané varianty majú povrchovú úpravu proti
zanechávaniu odtlačkov easy-to-clean*.

biela / matný chróm / matný
chróm
115.882.KL.1
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lesklý / matný / lesklý chróm
115.882.KH.1

biela / lesklý chróm / biela
115.882.KJ.1
matná biela / lesklý chróm /
matná biela
115.882.JT.1*

biela / zlatá / biela
115.882.KK.1

čierna / lesklý chróm / čierna
115.882.KM.1
matná čierna / lesklý chróm /
matná čierna
115.882.14.1*

matný / lesklý / matný chróm
115.882.KN.1
115.882.JQ.1*

ušľachtilá oceľ brúsená /
leštená / brúsená
115.882.SN.1*
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GEBERIT OMEGA20

25%

Toto je skutočná veľ kosť tlačidla – o 25 % menšie ako tlačidlo Geberit Sigma20.

→→ Prekvapivo malé rozmery.
→→ Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.
→→ Okrúhle tlačidlá zasadené v kontrastných krúžkoch.
→→ Ovládanie splachovania spredu alebo zhora.
→→ K dispozícii tiež ako ovládanie splachovania pisoárov.
→→ Kompatibilné s nádržkami Omega.
→→ Vybrané varianty majú povrchovú úpravu proti
zanechávaniu odtlačkov easy-to-clean*.

čierna / lesklý chróm / čierna
115.085.KM.1

lesklý / matný / lesklý chróm
115.085.KH.1

matný / lesklý / matný chróm
115.085.KN.1
115.085.JQ.1*/**

biela / lesklý chróm / biela
115.085.KJ.1

biela / zlatá / biela
115.085.KK.1

biela / matný chróm / matný
chróm
115.085.KL.1
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** V ponuke od júla 2020.
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GEBERIT SIGMA21

→→ Nové farebné varianty nájdete od strany 6.
→→ Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.
→→ Vrchná platňa zo skla alebo z bridlice.
→→ Telo tlačidla z odolnej zinkovej zliatiny.
→→ Dizajn bez okrajového rámika.
→→ Možno doplniť o súpravu na vhadzovanie tyčiniek
DuoFresh (viď str. 88).
→→ Možno kombinovať s novým odsávaním zápachu
DuoFresh (viď str. 90).
→→ Dizajn tlačidla možno individuálne upraviť (viď str. 76).
→→ Kompatibilné s nádržkami Sigma.

biele sklo
115.884.SI.1
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čierne sklo
115.884.SJ.1

pieskové sklo
115.884.TG.1

bridlica mustang
115.884.JM.1
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ODDIALENÉ OVLÁDANIE
SPLACHOVANIA GEBERIT TYP 01

83%

Toto je skutočná veľ kosť tlačidla – o 83 % menšie ako tlačidlo Geberit Sigma01.

→→ Splachovanie na jedno množstvo vody alebo
úsporné na dve množstvá vody.
→→ Možno umiestniť kamkoľvek do vzdialenosti
1,7 metra od splachovacej nádržky.
→→ Určené do nábytku alebo konštrukcie
vyhotovenej mokrým alebo suchým procesom.
→→ Pneumatické oddialené ovládanie splachovania.
→→ Informácie o krycích doskách na servisný
otvor nájdete na strane 86.
→→ Kompatibilné s nádržkami Sigma a Omega.
Malý prstenec na zabudovanie
do nábytku

biela
116.042.11.1
60

matný chróm
116.042.46.1

Veľ ký prstenec na montáž pod
omietku do murovaných konštrukcií
a ľahkých priečok

lesklý chróm
116.042.21.1
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ODDIALENÉ OVLÁDANIE
SPLACHOVANIA GEBERIT TYP 10

83%

Toto je skutočná veľ kosť tlačidla – o 83 % menšie ako tlačidlo Geberit Sigma10.

→→ Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.
→→ Vysoko kvalitný dekoratívny prstenec.
→→ Možno umiestniť kamkoľvek do vzdialenosti
1,7 metra od splachovacej nádržky.
→→ Určené do nábytku alebo konštrukcie
vyhotovenej mokrým alebo suchým procesom.
→→ Pneumatické oddialené ovládanie splachovania.
→→ Informácie o krycích doskách na servisný
otvor nájdete na strane 86.
→→ Kompatibilné s nádržkami Sigma a Omega.

biela / lesklý chróm
116.055.KJ.1
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biela / zlatá
116.055.KK.1

Malý prstenec na zabudovanie
do nábytku

čierna / lesklý chróm
116.055.KM.1

matný chróm
116.055.KN.1

Veľ ký prstenec na montáž pod
omietku do murovaných konštrukcií
a ľahkých priečok

lesklý chróm
116.055.KH.1
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NEDOTÝKAJTE SA,
SPLÁCHNITE
Elektronická hygiena. Podľa nedávnych prieskumov je
stále menej ľudí spokojných s manuálnym splachovaním
toaliet a pribúda tých, ktorí vyhľadávajú sanitárne technológie
s bezdotykovým ovládaním. Geberit vychádza tejto
požiadavke v ústrety a ponúka elektronické ovládanie
splachovania WC pomocou infračervených senzorov.
K toalete musí byť privedená elektrina, ale to sa už dnes
stáva bežným štandardom.
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GEBERIT SIGMA80

→→ Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.
→→ Bezdotyková aktivácia spláchnutia (viď str. 92).
→→ Vrchná platňa z vysoko kvalitného skla.
→→ LED podsvietenie v piatich farbách.
→→ Zapínanie pomocou pohybového senzora.
→→ Mnohonásobne ocenený dizajn.
→→ Kompatibilné s nádržkami Sigma.

↑
MEŇTE FARBY PODĽA NÁLADY
Keď sa priblížite k WC, rozsvieti sa na tlačidle krátky
a dlhý prúžok na malé a veľ ké spláchnutie. Môžete si
vybrať z piatich farebných možností.

čierne sklo
116.090.SG.1
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zrkadlové sklo
116.090.SM.1
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GEBERIT SIGMA10
BEZDOTYKOVÉ
→→ Vybrané modely s matnou povrchovou úpravou.
→→ Úsporné splachovanie na dve množstvá vody.
→→ Bezdotyková aktivácia spláchnutia.
→→ Napájanie z batérie alebo zo siete.
→→ Zapínanie pomocou pohybového senzora.
→→ Možno vybaviť aj manuálnym ovládaním splachovania.
→→ K dispozícii tiež ako ovládanie splachovania pisoárov.
→→ V ponuke variant z ušľachtilej ocele na priskrutkovanie.
→→ Kompatibilné s nádržkami Sigma.

čierna / lesklý chróm
115.907.KM.1

matný chróm / lesklý chróm
115.907.KN.1

lesklý chróm / matný chróm
115.907.KH.1

biela / lesklý chróm
115.907.KJ.1

biela / matný chróm
115.907.KL.1

biela / zlatá
115.907.KK.1
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ušľachtilá oceľ brúsená /
leštená
115.907.SN.1
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NAVRHNUTÉ
NA MIERU
Vaša kúpeľ ňa, váš dizajn. Zvoľte si materiály a dizajn úplne
podľa svojho vkusu a navrhnite si kúpeľňu, ktorá sa nebude
podobať žiadnej inej. Tlačidlá Geberit Sigma50, Sigma70
a Sigma21 možno vybaviť vlastnou vrchnou platňou, ktorá bude
dokonale zladená s interiérom kúpeľne alebo mu bude naopak
dominovať neobvyklým motívom alebo materiálom. Jediným
limitom je iba vaša predstavivosť.

→ INDIVIDUÁLNE

70

71

GEBERIT SIGMA50
UPRAVENÉ NA MIERU

↑
TLAČIDLO SPLACHOVANIA GEBERIT SIGMA50
Vaša kúpeľňa môže byť jedinečná. Tlačidlo splachovania Sigma50 možno totiž dotvoriť vlastnou výplňou
vyrobenou z neobvyklého materiálu alebo nesúcou
váš obľúbený obrázok.
Individuálne tlačidlo, chróm
Individuálne tlačidlo, červené zlato
Individuálne tlačidlo, čierny chróm
Individuálne tlačidlo, mosadz
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115.788.00.2
115.670.00.2
115.671.00.2
115.672.00.2
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GEBERIT SIGMA70
UPRAVENÉ NA MIERU

↑
TLAČIDLO SPLACHOVANIA GEBERIT SIGMA70
Pohrajte sa s materiálom a dizajnom. Vrchná platňa
Geberit Sigma70 nie je rušená žiadnymi pohyblivými
tlačidlami a poskytuje tak voľný priestor pre vašu
vlastnú kreativitu.
Individuálne tlačidlo:
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115.620.00.1
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GEBERIT SIGMA21
UPRAVENÉ NA MIERU

↑
TLAČIDLO SPLACHOVANIA GEBERIT SIGMA21
Urobte to po svojom. Tlačidlo bez okrajového rámika
poskytuje takmer nekonečné možnosti dizajnového
stvárnenia.
Individuálne tlačidlo, chróm
Individuálne tlačidlo, červené zlato
Individuálne tlačidlo, čierny chróm
Individuálne tlačidlo, mosadz
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115.884.00.1
115.650.00.1
115.651.00.1
115.652.00.1
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GEBERIT
DIZAJNOVÁ
RODINA
Jednotný dizajn. Tlačidlá Geberit na splachovanie
WC a pisoárov tvoria ucelený rad a vaša kúpeľňa s nimi
získa jednotný vizuálny štýl. Tlačidlá na splachovanie
pisoárov môžu byť ovládané ručne (pneumaticky) alebo
bezdotykovo (elektronicky pomocou infračervenej
detekcie).
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VÁŠ ŠTÝL
VÝBER JE
NA VÁS

TYP 30

TYP 50

TYP 60

TYP 70

TYP 01

TYP 10

TYP 20

TYP 21

TYP 10

TYP 80

TLAČIDLO
SPLACHOVANIA
SIGMA

Individuálne

Individuálne

Individuálne

TLAČIDLO
SPLACHOVANIA
OMEGA

ODDIALENÉ
OVLÁDANIE
SPLACHOVANIA

OVLÁDANIE
SPLACHOVANIA
PISOÁROV
* Nami odporúčaný model, ktorý sa svojím
vzhľadom hodí k danému radu výrobkov.
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SPLACHOVACIE NÁDRŽKY SIGMA A OMEGA

PRE AKÚKOĽVEK SITUÁCIU
112 cm

Všetko do seba zapadne. Ovládacie tlačidlá splachovania Sigma pokrývajú spolu s príslušnými montážnymi
prvkami pod omietku väčšinu stavebných situácií a ponúkajú veľa inteligentných funkcií.
Splachovací systém Geberit Omega zaručuje vysokú
mieru flexibility a možno ho použiť s tlačidlami veľmi
malých rozmerov.
Obidva systémy sa inštalujú bez použitia špeciálneho
náradia a pre oba garantujeme dodávku náhradných
súčiastok po dobu 25 rokov. Na inštaláciu pod omietku
máte k dispozícii širokú ponuku splachovacích tlačidiel
a spoľahlivých montážnych prvkov. Každé tlačidlo splachovania je označené menom montážneho prvku, s
ktorým ho možno kombinovať, takže si môžete byť istí,
že na stavbe všetko do seba správne zapadne.

→→ Stavebná výška 112 cm

98 cm

→→ Ovládanie splachovania
spredu

82 cm

→→ V ponuke aj modely pre
telesne postihnuté osoby
a modely s dodatočne
nastaviteľnou výškou
→→ K dispozícii tiež variant pre
montáž do rohu

→→ Ovládanie splachovania spredu
→→ Pre stavebné výšky 82 a 98 cm je
možné ovládať splachovanie aj zhora

→→ Odsávanie zápachu
(recirkulácia vzduchu / vývod
vzduchu von)

→→ Mimoriadne malé splachovacie tlačidlá

→→ Vhodné pre oddialené ovládanie splachovania Geberit

→→ Vhodné pre oddialené ovládanie
splachovania Geberit

Podomietková nádržka Geberit Sigma
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→→ Veľmi flexibilná vďaka niekoľkým
stavebným výškám - 112 cm, 98 cm
a 82 cm

Podomietková nádržka Geberit Omega
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VÝBER JE
DÔLEŽITÝ
Inteligentné funkcie Geberit. Špičková sanitárna
technológia Geberit urobí z vašej kúpeľne miesto, kde
budete radi začínať aj končiť svoj deň. Vašu toaletu
budete môcť spláchnuť bez toho, aby ste sa jej dotkli.
Tlmené podsvietenie dodá chvíľam stráveným v kúpeľni
správnu atmosféru a nepríjemný zápach z toalety bude
účinne odstránený skôr, ako si ho ktokoľvek všimne.
A pretože výrobky Geberit sa môžu pochváliť nielen
dobrým dizajnom, ale tiež dlhou životnosťou a spoľahlivosťou, budete sa zo svojho výberu tešiť ešte veľa
rokov.
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ODDIALENÉ OVLÁDANIE SPLACHOVANIA

DOPRAJTE SI
POHODLIE

→
TISÍCKRÁT STLAČENÉ
Oddialené pneumatické ovládania Geberit typ
01 a 10 prešli intenzívnymi záťažovými testami.
Ich technológia funguje na princípe stlačeného
vzduchu (nie sú poháňané elektrinou).

←
STAČÍ SA ZĽAHKA DOTKNÚŤ
Vďaka hydraulickému servo zdviháku sa
stačí tlačidla typu 70 iba zľahka dotknúť
a vyvoláte tým spláchnutie, pričom nespotrebujete žiadnu elektrickú energiu.

Optimálne riešenie. Oddialené ovládanie splachovania
je vhodné pre každú stavebnú situáciu. Využijete ho napríklad vtedy, keď budete z nejakého dôvodu potrebovať
ovládať splachovanie WC z iného miesta než je bežné,
keď bude dizajn kúpeľne vyžadovať malé a nenápadné
splachovacie tlačidlo alebo keď použijete podomietkovú
nádržku Geberit Omega s nízkou stavebnou výškou
a poklop toalety by sa o štandardne umiestnené tlačidlo
opieral. Pre takéto prípady ponúka Geberit rôzne
modely oddialeného splachovania s pneumatickým
prenosom sily, ktoré možno umiestniť až do vzdialenosti
1,7 metra od splachovacej nádržky.

→ ODDIALENÉ OVLÁDANIE SPLACHOVANIA
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→
NENÁPADNÝ VZHĽAD
Krycie dosky Geberit sú k dispozícii
v mnohých farbách a materiáloch a otvárajú
nové dizajnové príležitosti. Pre opticky
diskrétne umiestnenie je vhodný model
určený pre výplň vlastným obkladom.
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1

SÚPRAVA NA VHADZOVANIE
TYČINIEK DUOFRESH

HYGIENICKÁ SVIEŽOSŤ
NA NIEKOĽKO TÝŽDŇOV
Odsuňte tlačidlo nabok, vložte tyčinku do držiaka a tlačidlo zasuňte
späť. Takto jednoducho si na niekoľko týždňov zabezpečíte hygienicky čistú
a voňavú toaletu. Súpravu na vhadzovanie tyčiniek DuoFresh do nádržky si
môžete dokúpiť k väčšine tlačidiel splachovania Sigma a váš inštalatér ju
môže do splachovacej nádržky namontovať aj dodatočne. Pomocou súpravy
zasuniete tyčinku do nádržky a odtiaľ skĺzne dole, kde sa zachytí pod hladinou
splachovacej vody v nádržke. Tu sa pomaly rozpúšťa a pri každom spláchnutí
čistí celý vnútorný povrch WC misy a prevonia priestor v jej okolí.

2

3

1 Jednoduchšie to už nemôže byť: Odsuňte tlačidlo splachovania nabok.
2 Tyčinku DuoFresh vložte do súpravy umiestnenej za tlačidlom.
3 Tlačidlo zasuňte späť a užívajte si sviežosť pri každom spláchnutí.

→S
 ÚPRAVA NA VHADZOVANIE
TYČINIEK DUOFRESH
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Keramický voštinový filter a súprava na
vhadzovanie tyčiniek DuoFresh sú jednoducho
prístupné za tlačidlom splachovania.

SVIEŽI VZDUCH
PRE VŠETKÝCH
Nepríjemný zápach na toalete je už minulosťou. To, čo patrí
už dávno k štandardnej výbave všetkých kuchýň, môžete teraz mať aj v kúpeľni. Nová jednotka odsávania zápachu Geberit
DuoFresh spoľahlivo odstraňuje nepríjemný zápach na toalete.
Znečistený vzduch odsáva priamo z WC misy, nechá ho prejsť
keramickým voštinovým filtrom a potom ho vráti späť do miestnosti.
Ide o veľmi efektívny spôsob, pretože zápach vôbec nedostane
šancu rozptýliť sa do priestoru. Už nemusíte otvárať okno alebo
maskovať zápach osviežovačom vzduchu. Vďaka senzoru sa
odsávanie zapne automaticky, keď sa niekto posadí na toaletu,
a preto sa výborne hodí aj na WC pre hostí. Ďalším benefitom,
ktorý prispeje k vášmu pohodliu, je orientačné LED podsvietenie
a súprava na vhadzovanie tyčiniek DuoFresh, ktoré sú súčasťou
balenia. Jednotku odsávania Geberit DuoFresh možno nainštalovať do akejkoľvek splachovacej nádržky Geberit Sigma a môže
byť kombinovaná s väčšinou ovládacích tlačidiel Sigma.

→ ODSÁVANIE ZÁPACHU
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Keramický voštinový filter vzduch dôkladne
vyčistí. Tichý ventilátor vráti čistý vzduch
späť do miestnosti.

Súčasťou jednotky je zabudované LED
podsvietenie. Jeho mäkké svetlo vás v noci
navedie priamo k toalete – jednoducho
dokonalé.

Nepríjemný zápach je odstránený hneď
v mieste svojho vzniku.
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BEZDOTYKOVÉ OVLÁDANIE

ESTETICKÉ
A HYGIENICKÉ
Bezdotykové ovládacie
tlačidlá pre WC a pisoáre
sú k dispozícii
v jednotnom dizajne.

→ BEZDOTYKOVÉ
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Túžite po absolútnej hygiene a čistote?
Ponúkame vám ovládanie splachovania,
ktoré plní vaše priania bez dotyku.
Nebudete musieť stlačiť žiadne tlačidlo.
Nebudete sa musieť ničoho dotýkať.
Lepšiu hygienu si už nemôžete priať.
93

1

2

3

DNEŠNÉ TOALETY
IDÚ S DOBOU
Elektrina na WC sa stáva už štandardom. Kúpeľňa by sa mala
vedieť priebežne prispôsobovať vašim meniacim sa potrebám
a novým trendom v životnom štýle. Montážne prvky Geberit pre
WC sú pripravené na všetky zmeny, ktoré možno v budúcnosti
budete chcieť vykonať – napríklad na montáž sprchovacieho WC
Geberit AquaClean, pohodlné odsávanie zápachu Geberit
DuoFresh alebo bezdotykové tlačidlo splachovania Geberit
Sigma80 s farebnými LED pásikmi.
1 N
 ová jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s integrovaným orientačným svetlom.
Vhodná pre väčšinu tlačidiel splachovania Sigma.
2 Bezdotykové tlačidlo splachovania Geberit Sigma80, zrkadlové sklo.
3 S
 prchovacie WC Geberit AquaClean Mera s vynikajúcim dizajnom a množstvom
komfortných funkcií.
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Zobrazené farby sa môžu odlišovať od reálnych farieb z dôvodu technológie tlače.
Vyhradzujeme si právo na produktové zmeny vyplývajúce z napredovania vývoja technológií.

