
VŽDY SPRÁVNE
RIEŠENIE

INŠTALAČNÉ SYSTÉMY GEBERIT



AKO 
VZNIKAJÚ
KÚPEĽNE
Žiadne obmedzenia pri navrhovaní interiéru, 

rýchla montáž, bezproblémová koordinácia  

remesiel a optimálny pomer ceny a výkonu.  

Takýto priebeh stavebných prác dnes  

zákazníci považujú za takmer samozrejmý.  

S inštalačnými systémami Geberit nebude  

žiaden problém ich očakávania naplniť.
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 PODOMIETKOVÉ SPLACHOVACIE NÁDRŽKY GEBERIT

MÔŽETE SA
NA NE SPOĽAHNÚŤ

Keď bola pred viac než 50 rokmi uvedená 
na trh prvá podomietková splachovacia 
nádržka, už nikdy neboli kúpeľne také  
ako predtým. Sanitárna technika zmizla v 
stene a kúpeľne sa stali miestom, kde sa 
človek môže pohodlne uvoľniť.

Počas nasledujúcich niekoľkých desiatok 
rokov Geberit svoj systém neustále vy-
lepšoval a predstenové sanitárne inštalá-
cie sa postupne stali riešením, ktorému 
dáva prednosť väčšina inštalatérov a pro-
jektantov.

BOHATÁ  
HISTÓRIA,  
NEPRETRŽITÝ  
INOVAČNÝ  
PROCES

1964

Geberit v stene –  
zrod podomietkovej 
nádržky

1982

Geberit Kombifix –  
montážny prvok  
s integrovanou splacho-
vacou nádržkou

1993

Geberit GIS –  
kompletný inštalačný 
systém

1996

Geberit Duofix –  
vysoká úroveň 
dizajnu a flexibility 
pre profesionálov

2008

Geberit Sigma –  
prvá splachovacia 
nádržka pod omiet-
ku, ktorú možno 
nainštalovať bez 
použitia náradia

2011

Geberit DuoFresh –  
poskytuje integrované 
odsávanie pachov 
priamo z WC misy

2014

Sprchový odtok  
v stene Geberit –  
elegantné riešenie 
do spŕch v úrovni 
podlahy

2016

Pisoárový systém 
Geberit –  
inteligentné pláno-
vanie, montáž  
a údržba, riešenie 
úspory vody

2017

Batérie Geberit –  
bezchybná montáž 
nástenných elektro-
nických batérií

2019

Systém Geberit 
DuoFresh –  
efektívne odsávanie 
zápachu s praktickými 
prídavnými funkciami
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• Univerzálne použiteľné montážne prvky na stavby  

vyhotovené suchým procesom

• Vhodné na zabudovanie do predstenovej inštalácie na 

čiastočnú alebo celú výšku miestnosti

• Maximálna sloboda vďaka štíhlej konštrukcii

• Optimálna zvuková izolácia

→

Prvok Geberit Duofix pre závesné 
WC, pripravený na montáž, vybavený 
nádržkou, prípravou na prívod vody  
a elektriny na montáž sprchovacej 
toalety Geberit AquaClean.

Systém Geberit Duofix ponúka inštalatérom a projektantom  
ucelený rad univerzálne použiteľných samonosných montážnych 
prvkov. Spolu s príslušnými profilmi a stojkami možno s týmito 
prvkami vytvoriť kompletné, staticky nosné predstenové  
a priečkové inštalácie vrátane obloženia – to všetko rýchlo  
a čisto priamo na mieste. Predstenové inštalácie umožňujú  
ľubovoľné umiestnenie sanitárnych zariaďovacích predmetov.  
Pri predstenách na celú výšku miestnosti nie je potrebné urobiť 
ukotvenie do zadnej steny.

PRE KAŽDÚ  
SITUÁCIU
GEBERIT DUOFIX
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↑
NA UMÝVADLÁ
Montážny prvok Geberit Duofix na  
umývadlá.
111.471.00.1

ŠIROKÁ ŠKÁLA TYPOV
GEBERIT DUOFIX

Či ide o novostavbu, alebo renováciu - široká škála rôznych typov 

montážnych prvkov Geberit Duofix ponúka pôsobivé riešenia  

bežných a neštandardných stavebných situácií. Tu je prehľad. 

↑
VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÉ WC
Montážny prvok Duofix na závesné WC  
s nádržkou Sigma 12 cm, vhodný pre 
osoby so sťaženým pohybom, napr. pre 
seniorov.  
111.396.00.5

↑
SPLACHOVANIE  
ZHORA ALEBO SPREDU
Montážny prvok Duofix na závesné WC  
s nádržkou Omega 12 cm v troch výš-
kach.  
111.030.00.1

↑
ODOLNÉ VOČI VANDALOM 
Montážny prvok Geberit Duofix na  
pisoáre so splachovaním odolným voči 
vandalizmu.
111.689.00.1

↑
SPRCHY V ÚROVNI PODLAHY
Sprchový prvok Geberit Duofix na sprchy 
s odtokom v stene. 
111.591.00.1

↑
NA BIDETY
Montážny prvok Geberit Duofix na bidet.  
111.510.00.1

←

Montážny prvok Geberit Duofix na 
elektronicky ovládané nástenné  
batérie má v samostatnej funkčnej 
krabici, umiestnenej pod umývad-
lom, uloženú elektroniku, zmiešavač 
a ďalšie komponenty. Takto sú dobre 
chránené, avšak ľahko prístupné.
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GEBERIT DUOFIX

OSVEDČENÁ
INŠTALAČNÁ  
TECHNOLÓGIA

↑

Pohodlné nastavenie montážnej hĺbky  
spredu pomocou súpravy na priame upevnenie  
k stavebnej konštrukcii.

↑

Príprava na prívody vody a elektriny.

↑

Jednoduché a presné nastavenie výšky pomocou 
podpier s protišmykovou úpravou.

↑

Pripájacie koleno montážneho prvku Geberit   
Duofix na WC je hĺbkovo nastaviteľné.

S montážnymi prvkami Geberit Duofix 

sa vám otvoria nové možnosti priesto-

rového rozvrhnutia kúpeľní, či už použi-

jete samostatný montážny prvok, alebo 

celý systém. Výhody tejto premyslenej 

sanitárnej technológie s nekonečnými 

variantmi použitia oceníte pri svojej kaž-

dodennej práci na stavbe.

↑

Stojku Geberit Duofix zaistite do stropného profilu 
a stiahnite ju smerom dole.

↑

… a nakoniec ho zaistite lištovými svorkami   
Geberit Duofix.

↑

K systémovým profilom prilepte zvukovoizolačnú 
pásku Geberit Duofix a profily ukotvite do podlahy 
a do stropu.

↑

Montážny prvok Geberit Duofix umiestnite do 
správnej pozície. V predstenovej inštalácii na  
čiastočnú výšku miestnosti ho ukotvite pomocou 
montážnej súpravy Geberit…

Pomocou systémových profilov pre strop a podlahu 
a stojok na výšku miestnosti môžete rýchlo  
postaviť kompletnú inštalačnú stenu s opláštením, 
na ktorú je možné rovno lepiť obklady. Stojky možno 
jednoducho upevniť do stropného profilu pootoče-
ním o 90° a teleskopicky ich stiahnuť nadol, kde  
sa zaistia do podlahového profilu jednoduchým  
zacvaknutím. Toto všetko zvládnete bez náradia  
a bez nutnosti rezania vďaka teleskopickému výsu-
vu. Výkyvná hlava umožňuje inštaláciu pod strešnou 
šikminou.

Všetky montážne prvky Geberit Duofix sú z výroby 
pripravené tak, aby sa dali na stavbe rýchlo  
nainštalovať a napojiť na vodovodné a kanalizačné 
potrubie. Montáž môže jednoducho vykonať jedna 
osoba. K nosnej konštrukcii ľahkých priečok sa  
prvky prichytávajú pomocou samorezných skrutiek. 
Na jednoduchšie ukotvenie priamo k stavebnej  
konštrukcii ponúka Geberit montážnu súpravu,  
s ktorou pohodlne a presne nastavíte montážnu 
hĺbku z prednej strany.
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• Montážne prvky Geberit Kombifix –  

riešenie murovaných a betónových stien

• Dodávajú sa pripravené na montáž

• Používajú sa s úspechom už 30 rokov po 

celom svete

←

Osvedčené montážne prvky  
Geberit Kombifix sú určené  
na murované predstenové  
inštalácie.

GEBERIT KOMBIFIX

KOMPLETNÁ ŠKÁLA
PRE KÚPEĽŇU A WC

Rad montážnych prvkov Geberit Kombifix umožní uchytiť takmer 

všetky zariaďovacie predmety v kúpeľni alebo na WC. Tieto  

montážne prvky sú navrhnuté na zabudovanie do murovaných  

predstien. Ich inštalácia je rýchla a jednoduchá, a to vrátane  

napojenia na akýkoľvek typ prívodného alebo odpadového potrubia.

↑
NA PISOÁRE
Montážny prvok Geberit Kombifix  
na pisoáre so skrytým ovládaním  
splachovania.
457.689.00.1

↑
ŠTÍHLY PRVOK NA WC
Montážny prvok Geberit Kombifix na  
závesné WC s extra štíhlou nádržkou  
Sigma, 8 cm.
110.790.00.1

↑
NA WC, ŠTANDARDNÝ
Montážny prvok Geberit Kombifix na  
závesné WC s nádržkou Sigma, 12 cm.
110.300.00.5

↑
NA BIDETY
Montážny prvok Geberit Kombifix  
na závesné bidety.
457.530.00.1

↑
NA UMÝVADLÁ
Montážny prvok Geberit Kombifix na 
umývadlá so stojančekovými armatúrami.
457.430.00.1

↑
MONTÁŽNY PRVOK NA SPRCHY
Montážny prvok Geberit Kombifix na 
sprchy s odtokom v stene.
457.534.00.1
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MAXIMUM FLEXIBILITY
Svet kúpeľní je veľmi rôznorodý. Každá stavebná  
práca je špecifická, každý zákazník má svoje vlastné 
predstavy a každá doba má svoje módne trendy.  
Geberit sa s touto ťažko predvídateľnou rozmanitos-
ťou vyrovnáva pomocou flexibility. Tú oceníte  
napríklad vtedy, keď je zo strany zákazníka nečakane  
požadované bezbariérové riešenie alebo keď si sta-
vebná situácia žiada improvizáciu. Na nasledujúcich 
stránkach sa presvedčíte, aké sú naše systémové 
riešenia univerzálne a všestranné.

KRÁSA NIE JE VŠETKO
Skutočná krása je nielen viditeľná, ale aj hmatateľná. 
Za každým úchvatným dizajnom našich výrobkov  
sa vždy skrýva pridaná hodnota vo forme ich  
bezchybnej funkčnosti, ktorá sa prejaví už počas 
montáže, neskôr pri údržbe a servisných zákrokoch  
a, samozrejme, aj pri samotnom používaní výrobku.  
Pisoáre, umývadlové batérie alebo sprchy v úrovni 
podlahy – príklady tejto pridanej hodnoty môžete 
nájsť vo všetkých našich výrobkoch. Na nasledujú-
cich stránkach vám niektoré z nich predstavíme.

Inovatívna sanitárna technika Geberit funguje spo-
ľahlivo pred stenou i za stenou. Umožní vám navrhnúť 
a zrealizovať interiér kúpeľne na tisíc spôsobov a  
pritom čo najlepšie využiť priestor, ktorý máte k dis-
pozícii. S inštalačnými systémami Geberit a sanitár-
nymi modulmi Geberit Monolith zvládnete všetky  
výzvy, ktoré sa vám postavia do cesty.
 

↑

Inštalačné systémy Geberit umožnia  
zrealizovať vaše kreatívne nápady.

ŠIROKÝ OKRUH POUŽITIA

INOVÁCIE
PRE LEPŠIE  
KÚPEĽNE

→
Čo môžete očakávať od výrobkov  
Geberit? Elegantný dizajn, za ktorým  
sa skrýva spoľahlivá funkčnosť.
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ŠIROKÝ OKRUH POUŽITIA

ČISTÁ ZÁLEŽITOSŤ
SPRCHY V ÚROVNI 
PODLAHY

↑
Vďaka malej výške vodnej uzávierky  
je sprchový odtok v stene ideálny  
v situáciách s malou hrúbkou mazaniny.

SPRCHOVÝ ODTOK V STENE GEBERIT

↑
Montážne prvky Geberit Duofix výrazne 
zjednodušujú inštaláciu a zaručujú tesné 
a trvalé napojenie.

↑
Pred odtok možno nainštalovať zberný 
profil, ktorý zachytáva nečistoty a odvá-
dza ich spolu s vodou do odpadového 
potrubia.

↑
Súčasťou odtoku je hrebeňová vložka  
na zachytávanie nečistôt, ktorú možno 
jednoducho vybrať a vyčistiť.

• Ničím nerušená hladká podlaha

• Jednoduché napojenie na odpadové potrubie

• Jasné oddelenie remesiel vďaka umiestneniu 

potrubia do steny 

• Jednoduché čistenie

Využite naplno potenciál 
sprchových kútov v úrovni 
podlahy tým, že umiestnite  
odtok vody do steny. Tento  
typ inštalácie sa osvedčil ako  
v novostavbách, tak aj v  
rekonštruovaných kúpeľniach. 
→

Lesklý chróm

Alpská biela

Rámik na vyplnenie vlastným  
obkladom

← 320 mm →

FARBY/MATERIÁLY
←

 →
5

0
 m

m

Brúsená ušľachtilá oceľ

Leštená ušľachtilá oceľ
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ŠIROKÝ OKRUH POUŽITIA

OBDIV ZARUČENÝ
SANITÁRNY MODUL 
GEBERIT MONOLITH

Sanitárny modul Geberit Monolith na WC 
je kompatibilný s väčšinou štandardných 
toaletných mís, ako aj so sprchovacím 
WC Geberit AquaClean. 
Je rovnako vhodný do novostavieb ako aj 
pri rekonštrukciách.
←

Vďaka svojmu nadčasovému elegantnému dizajnu a flexibilnej 
montáži sú sanitárne moduly Geberit Monolith na WC obľúbenou 
alternatívou splachovacích nádržiek na omietku. Úsporné spla-
chovanie na dve množstvá vody a prvotriedne materiály  
robia aj zo základného modelu špičkový výrobok. V plnej výbave  
s integrovaným odsávaním zápachu, diskrétnym orientačným 
podsvietením a inteligentnou senzorovou technológiou je modul 
Geberit Monolith Plus luxusným sanitárnym produktom.  
Nosný rám modulu má podobnú konštrukciu ako osvedčený 
montážny prvok Geberit Duofix. Inštalatéri tak môžu ukotviť  
Geberit Monolith do steny už známym a vyskúšaným spôsobom, 
na ktorý sú zvyknutí.

• Čelný panel vyrobený z tvrdeného bezpečnostného skla 
(ESG) s vysokou nosnosťou

• Bočné opláštenie z elegantného brúseného hliníka

• Veľmi štíhly dizajn s hĺbkou iba 10,5 cm

• Vhodný do novostavieb aj pri rekonštrukciách

• Inštaluje sa podobným spôsobom ako montážny prvok  
Geberit Duofix
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hnedá (SQ) biela (SI) čierna (SJ)

Nosný rám sanitárneho modulu Geberit Monolith 

na WC je veľmi podobný osvedčenému montáž-

nemu prvku Geberit Duofix, ktorý dôverne pozná 

skoro každý inštalatér. Sanitárne moduly ponú-

kajú takmer neobmedzené možnosti montáže, 

čo oceníte predovšetkým pri rekonštrukciách. 

Sťažené stavebné podmienky, ako napríklad 

podlahové lišty alebo nevhodne umiestnená vo-

dovodná prípojka, už nemusia nutne vyžadovať 

nákladné úpravy.

piesková (TG)

↑

Nosný rám má dve nastaviteľné skrutky na  
kompenzáciu naklonenej steny.

↑

Opletená pripájacia hadička na prívod vody môže byť 
nainštalovaná bez nutnosti odstránenia splachovacej 
nádržky, čo ušetrí jeden pracovný úkon.

↑

Výšku nosného rámu možno nastaviť v závislosti od 
stavebnej situácie alebo priania zákazníka v rozmedzí  
7 cm a nepotrebujete k tomu žiadne špeciálne náradie.

↑

Na ukotvenie k stavebnej konštrukcii slúžia osvedčené

upevňovacie uholníky.

Sanitárne moduly otvárajú neobmedzené  

možnosti montáže, čo môže byť veľkou výhodou 

predovšetkým pri rekonštrukciách. Vďaka novým 

rámom a voliteľnému príslušenstvu si poradíte  

s každou komplikáciou.

JEDNODUCHŠIE TO BYŤ NEMÔŽE
Rám sanitárneho modulu Geberit Monolith na WC možno  
pripevniť k stavebnej konštrukcii rovnakým spôsobom ako  
Geberit Duofix.

←

Geberit Monolith a Geberit Monolith Plus sú  
k dispozícii vo výškach 101 cm a 114 cm.

ŠIROKÝ OKRUH POUŽITIA

DOSIAHNITE CIEĽ  
RÝCHLEJŠIE 
POSTUP UŽ POZNÁTE

←

Predný kryt je vyrobený zo  
skla a v ponuke sú štyri farebné 
varianty: biely, čierny, hnedý  
a pieskový.
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ŠIROKÝ OKRUH POUŽITIA

FLEXIBILITA 
ZARUČENÁ
BEZBARIÉROVÉ 
A PRIESTOROVO 
ÚSPORNÉ
Či sa musíte vyrovnať s komplikovanou stavebnou situáciou, ale-
bo s problémami, ktoré prináša vyšší vek, nie je dôvod rezigno-
vať na komfort a pohodlie v kúpeľni. Pomocou inštalačného sys-
tému Geberit Duofix môžete stavať kúpeľne, ktoré budú pre ich 
majiteľov dlhé roky zdrojom potešenia, a to dokonca aj na malej 
ploche. 

Geberit vyvinul špeciálny montážny prvok na inštaláciu pod 
okennými parapetmi alebo prvok na výškovo nastaviteľnú  
záchodovú misu, ktorý umožňuje dodatočné zdvihnutie WC  
sedadla až do výšky 49 cm. Niekedy prídu vhod montážne dosky 
na upevnenie oporných držadiel po oboch stranách toalety.

↑

Montážne dosky na upevnenie opor-
ných držadiel.

↑

Montážny prvok Geberit Duofix na 
výškovo nastaviteľné WC.

↑

Montážny prvok Geberit Duofix na zá-
vesné WC, 82 cm, s podomietkovou 
splachovacou nádržkou Omega.

↑
Na montáž WC pod okenný parapet možno 
použiť priestorovo úspornú splachovaciu 
nádržku Geberit Omega. K dispozícii je  
v troch montážnych výškach a môže byť  
napojená na prívod vody zozadu alebo zboku. 
Malé a elegantné ovládacie tlačidlo splachova-
nia môžete namontovať zhora alebo spredu.
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• Bezdotykové ovládanie splachovania

• Integrovaná jednotka odsávania pachov

• Detekcia používateľa, orientačné  

podsvietenie

• Sprchovacie WC

↑
Montážny prvok Geberit Duofix je optimálne  
pripravený na súčasné aj budúce nároky  
na pohodlie vďaka rúrkovým chráničkám na prívod 
vody a elektriny.

ELEKTRINA A VODA NA WC

PRIPRAVENÉ NA
BUDÚCNOSŤ

↑ 
Bezdotykové tlačidlo splachovania  
Geberit Sigma10 na dve množstvá vody 
môže byť napájané buď zo siete, alebo  
z batérie.

Montážne prvky Geberit na závesné WC sú vybavené prípravou na 

prívod vody a pripojenie k elektrickej sieti. S nimi si zákazníci budú 

môcť dopriať v budúcnosti viac pohodlia, napr. so sprchovacím WC.

↑ 
Jednotka Geberit DuoFresh odsáva 
vzduch priamo z WC misy a čistí ho  
pomocou keramického voštinového  
filtra. V momente, keď sa niekto priblíži  
k toalete, integrovaný senzor pohyb de-
teguje a automaticky zapne odsávanie 
zápachu a jemné orientačné podsviete-
nie.

↑ 
Sprchovacie WC Geberit AquaClean je 
kombináciou atraktívneho dizajnu  
a premyslených komfortných funkcií – či  
si vyberiete sedadlo, alebo kompletné  
riešenie (na obrázku model Mera).

↑ 
Sklené ovládacie tlačidlo splachovania 
Geberit Sigma80 dokáže rozpoznať 
prítomnosť používateľa a automaticky 
sa podsvieti. Parametre spláchnutia, 
farbu posvietenia a veľa ďalších vlast-
ností je možné individuálne nastaviť.
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JEDNOTKA ODSÁVANIA ZÁPACHU  
GEBERIT DUOFRESH

ČISTÝ VZDUCH
PRE VŠETKÝCH

SÚPRAVA NA VHADZOVANIE TYČINIEK DUOFRESH

HYGIENICKÁ SVIEŽOSŤ
NA NIEKOĽKO TÝŽDŇOV

MOŽNO NAINŠTALOVAŤ  
AJ DODATOČNE
Jednotku Geberit DuoFresh možno nain-
štalovať a to aj dodatočne za takmer 
všetky splachovacie tlačidlá Geberit radu 
Sigma. Sofistikovaný posuvný mechaniz-
mus umožňuje odsunutie tlačidla na jednu 
stranu, čím sa inštalatérovi alebo konco-
vému používateľovi otvorí pohodlný prí-

Geberit ponúka súpravu na vhadzovanie 
tyčiniek tiež ako samostatný výrobok – 
bez odsávania zápachu a bez nočného 
svetla. Tyčinky DuoFresh je možné použí-
vať aj v prípade, že na toalete nie je k dis-
pozícii pripojenie na elektrinu. Súpravu 
možno nainštalovať do väčšiny splacho-
vacích tlačidiel Geberit typu Sigma, a to aj 
dodatočne. Tyčinka po vhodení do súpra-
vy skĺzne dole, kde sa zachytí pod hladi-
nou splachovacej vody v nádržke. Tam sa 
pomaly rozpúšťa a pri každom spláchnutí 
očistí vnútorný povrch WC misy a prevo-
nia priestor v jej okolí.

1 Jednoduchšie to už nemôže byť: Odsuňte  
splachovacie tlačidlo doboku.   2 Vložte tyčinku 
DuoFresh do súpravy umiestnenej za tlačidlom.    
3 Tlačidlo zasuňte späť a užívajte si sviežosť pri 
každom spláchnutí.   4 Tyčinky Geberit DuoFresh 
vydávajú príjemnú vôňu a sfarbujú splachovaciu 
vodu do modra.

stup k technickým častiam. Súčasťou jed-
notky je aj nočné podsvietenie a súprava 
na vhadzovanie obľúbených tyčiniek,  
ktoré sfarbujú splachovaciu vodu do 
modra a uvoľňujú príjemnú vôňu. Tyčinky 
sa dopĺňajú veľmi jednoducho otvorom  
za splachovacím tlačidlom. Montážna 
súprava obsahuje posuvný mechanizmus 
potrebný na odsunutie tlačidla.

Geberit DuoFresh odsáva nepríjemný zápach priamo z WC misy. 
Všetky súčasti, ktorými sú okrem jednotky odsávania tiež kera-
mický voštinový filter, súprava na vhadzovanie vonných tabliet  
a orientačné svetlo, sú dobre prístupné cez servisný otvor, ktorý 
sa nachádza za tlačidlom splachovania.

1 

3 

2 

4 

↑
Jednotku Geberit DuoFresh možno  
nainštalovať aj dodatočne do väčšiny 
splachovacích nádržiek Geberit pod 
omietku, zakúpených počas posledných 
10 rokov. Jedinou nevyhnutnou pod-
mienkou je pripojenie k elektrickej sieti. 

ODSÁVANIE ZÁPACHU 
S ORIENTAČNÝM SVETLOM
Jednotka Geberit DuoFresh odsáva ne-
príjemný zápach cez splachovaciu rúrku 
priamo z WC misy, nechá ho prejsť kera-
mickým voštinovým filtrom a vyčistený 
ho vracia späť do miestnosti. Jednotka je 
vybavená tlmeným LED osvetlením, ktoré 
v noci používateľa bezpečne nasmeruje  
k toalete. Odsávanie zápachu a svetlo  
riadi systém pohybových senzorov.  
Montážna súprava pre jednotku odsáva-
nia obsahuje súpravu na vhadzovanie  
DuoFresh tyčiniek a posuvný mechaniz-
mus, ktorý umožňuje ľahké odsunutie 
splachovacieho tlačidla do boku. Adaptér 
na napájanie je treba objednať zvlášť.

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

Nepríjemný zápach je odstránený 
priamo v mieste svojho vzniku.  

NOVÉ
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GEBERIT OMEGA GEBERIT SIGMA

Ovládacie tlačidlá Geberit
na splachovanie toaliet

Ovládacie tlačidlá Geberit 
na splachovanie toaliet

Ovládacie tlačidlá Geberit 
na splachovanie pisoárov

30 • Rozmery:   
212 x 142 mm 

• Rozmery:  
264 x 164 mm

• Pneumatické
• Elektronické
• Rozmery:  

130 x 130 mm

50 • Rozmery:  
246 x 164 mm 

• Pneumatické
• Elektronické
• Rozmery:  

130 x 130 mm

60 • Zalícované so 
stenou

• Rozmery:  
184 x 114 mm 

•  Zalícované so 
stenou

• Rozmery:  
221 x 139 mm 

* • Elektronické
• Rozmery:  

130 x 130 mm

70 •  Servo ovlá-
danie

• Rozmery:  
240 x 158 mm 

* • Elektronické
• Rozmery:  

130 x 130 mm

01 • Rozmery:  
246 x 164 mm 

• Pneumatické
• Elektronické
• Rozmery:  

130 x 130 mm

10 • Rozmery:  
246 x 164 
mm **

• Pneumatické
• Elektronické
• Rozmery:  

130 x 130 mm

20 •  Rozmery:  
212 x 142 mm 

•  Rozmery:  
246 x 164 mm 

* • Pneumatické
• Elektronické
• Rozmery:  

130 x 130 mm

21 • Rozmery:  
264 x 164 mm

* • Pneumatické
• Elektronické
• Rozmery:  

130 x 130 mm

10 • Bezdotykové 
ovládanie

• Rozmery:  
246 x 164 mm 

• Elektronické
• Rozmery:  

130 x 130 mm

80 • Bezdotykové 
ovládanie

•  Rozmery:  
247 x 164 mm 

* • Elektronické
• Rozmery:  

130 x 130 mm

*  Odporúčaný dizajn, ktorý je vizuálne zladený s produktovou skupinou.
**  Štart/Stop.
***  Možno kombinovať s jednotkou Geberit DuoFresh, ktorej súčasťou je odsávanie zápachu, orientačné podsvietenie a tyčinky Geberit DuoFresh.

DIZAJNOVÁ RODINA GEBERIT

NA KAŽDÚ NÁDRŽKU
ŠTÝLOVÉ OVLÁDACIE 
TLAČIDLO

Ovládacie tlačidlo patrí medzi dôležité 

prvky kúpeľňového dizajnu spolu  

s batériami, keramikou a povrchmi 

podlahy a stien. Geberit vám ponúka 

požadovanú rozmanitosť tvarov, farieb 

a modelov.

Ovládacie tlačidlá série Geberit Omega udávajú nový 
štandard. Tlačidlo Omega60 s vonkajším rozmerom 
iba 184 mm x 114 mm zaberá iba málo miesta  
a napriek tomu poskytuje inštalatérom dostatočne  
pohodlný prístup k servisnému otvoru splachovacej 
nádržky. Tlačidlá môžu byť umiestnené zhora alebo 
spredu. 

Skupina tlačidiel Sigma zase ponúka mimoriadne  
široký rad vzhľadov a funkcií – splachovanie dvomi 
množstvami vody alebo systém štart/stop, manuálne 
alebo bezdotykové ovládanie, integrované odsávanie 
zápachu alebo zalícovanie s okolitým povrchom  
steny. 

SPLACHOVACÍ SYSTÉM GEBERIT SIGMA

• Podomietkové nádržky Geberit Sigma,  
minimálna konštrukčná výška 110 cm

• Hrúbka predsteny minimálne 12 cm  
(hrubá stavba)

• Ovládanie spredu

• Záruka dodávky náhradných súčiastok  
po dobu 25 rokov

SPLACHOVACÍ SYSTÉM GEBERIT OMEGA

• Podomietkové nádržky Geberit Omega,  
minimálna konštrukčná výška iba 82 cm

• Hrúbka predsteny minimálne 12 cm  
(hrubá stavba)

• Ovládanie spredu alebo zhora

• Záruka dodávky náhradných súčiastok  
po dobu 25 rokov

112 cm

98 cm

82 cm
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VEREJNÉ SANITÁRNE INŠTALÁCIE 

FLEXIBILNÝ  
PISOÁROVÝ  
SYSTÉM
ČO VIAC SI PRIAŤ?

Pri vývoji pisoárového systému vychádzal 
Geberit z osvedčenej technológie inšta-
lačných systémov Duofix pod omietku. 
Podarilo sa vytvoriť flexibilný systém,  
ktorý spoľahlivo spĺňa vysoké požiadavky 
kladené na verejné a poloverejné sanitár-
ne zariadenia. Jednotlivé komponenty  
pisoárového systému Geberit sú navzájom 
zladené a sú zárukou hladkej inštalácie a 
vysokoefektívnej prevádzky.

•  Bezkonkurenčná flexibilita: Systém 
ponúka ovládanie splachovania  
pisoárov pod omietku, integrované 
ovládanie splachovania v riadiacej 
jednotke umiestnenej pod pisoárovou 
misou alebo prevádzku úplne bez 
vody v závislosti od požiadaviek   
zákazníka a od stavebnej situácie.

•  Príkladná efektivita: Optimálny  
splachovací výkon sa dosiahne pol  
litrom vody.

↑

Montážny prvok Geberit Duofix na pisoáre 
s viditeľným ovládaním splachovania.

↑

Montážny prvok Geberit Kombifix na pisoáre  
so skrytým ovládaním splachovania.

↑
Flexibilný pisoárový systém Geberit  
dokáže vyhovieť náročným požiadavkám, 
ktoré sú kladené na pisoárové systémy  
vo verejnom a poloverejnom sektore.

↑

Praktická dokovacia stanica umožňuje  
pohodlný prístup k riadiacej jednotke.

↑

Zápachová uzávierka je jednoducho prístupná 
zhora, takže pisoárovú keramiku nie je treba  
na servisnú  údržbu alebo čistenie demontovať.

•  Nekompromisná hygiena: Pisoárové 
misy Preda a Selva bez splachovacie-
ho okraja sa dobre udržujú v čistote  
a bránia vzniku nepríjemného zápa-
chu.

•  Možnosť voľ by: Riadiaca jednotka 
môže byť napájaná zo siete, batérie 
alebo nezávislého integrovaného  
generátora. Zvolený spôsob napájania 
možno kedykoľ vek zmeniť.

•  Univerzálny dizajn: Dizajn pisoárov 
Preda a Selva a príslušných deliacich 
stien sa hodí do každého interiéru. 

Pisoárový systém Geberit predstavuje 
ekonomicky úsporné riešenie, ktoré  
výrazne zjednodušuje projektovanie,  
inštaláciu a údržbu. 
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VEREJNÉ SANITÁRNE INŠTALÁCIE 

INTELIGENTNÉ  
UMÝVADLOVÉ  
BATÉRIE
ŠPIČKOVÉ RIEŠENIE

Samostatná funkčná skrinka umiestnená 
na dobre prístupnom mieste pod  
umývadlom obsahuje všetky technické 
komponenty okrem infračerveného  
senzora a umožňuje jednoduchú údržbu.
↓

Výhody bezdotykových nástenných baté-
rií sú jasné: na spustenie nie je potrebné 
dotýkať sa batérie a keramika umývadla, 
ktorá nie je narušená batériou, sa jedno-
ducho udržuje čistá. Takéto batérie sa  
používajú predovšetkým vo verejných   
a poloverejných sanitárnych zariade-
niach. 

Na týchto vysokofrekventovaných 
miestach musí byť umývadlová batéria 
dostatočne odolná, a to aj voči hrubému 
zaobchádzaniu. Správna inštalácia také-
hoto typu batérie nebola donedávna jed-
noduchá. 

Teraz je možné kombinovať naše bezdo-

tykové nástenné armatúry s inštalačnými 
systémami Geberit Duofix, čo výrazne 
zjednodušuje projektovanie a inštaláciu  
a poskytuje dodatočné benefity.

•   Spoľahlivý projekt: Kombinácia  
nástenných batérií Geberit Brenta alebo 
Piave s príslušnými montážnymi prvka-
mi Geberit s funkčnou krabicou pod 
omietku je zárukou spoľahlivého projek-
tovania a bezproblémovej realizácie.

•   Vysoká tolerancia nastavenia: Všetky 
kľúčové komponenty vrátane pevnej 
montážnej dosky na nástennú batériu, 
funkčnej skrinky, upevňovacieho mate-
riálu a odtoku sú výškovo nastaviteľné.

↑
Umývadlová batéria  
Geberit Brenta, nástenná

↑
Umývadlová batéria  
Geberit Piave, nástenná

•   Odolnosť voči vandalom: Keďže ná-
stenná batéria je pevne ukotvená  
v montážnom prvku Geberit a menej 
odolné časti sú bezpečne uložené vo 
funkčnej skrinke pod omietkou, systém 
nedáva vandalom prakticky žiadnu  
príležitosť.

•   Jednoduchý servis: Technické kompo-
nenty sú dobre prístupné a servisné 
práce vďaka tomu prebiehajú jednodu-
cho a rýchlo.

•   Elegantný dizajn: Nadčasovo elegant-
ný dizajn umývadlových batérií Geberit 
Piave a Brenta sa ideálne hodí k širokej 
škále umývadiel.

12° 9°
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Protipožiarna a akustická izolácia  

v kúpeľni je iba taká dobrá, aká je dobrá 

jej najslabšia časť. Kombinovaním  

prvkov od rôznych výrobcov riskujete 

problémy v miestach ich napojenia. Aj 

dodržanie platných noriem a predpisov 

býva v takýchto prípadoch komplikova-

né. Geberit preto vyvinul kompletné 

systémové riešenie, ktoré zabezpečí 

preukázateľne vysokú úroveň ochrany 

proti šíreniu požiaru.

↑

Profesionálne vykonaná inštalácia odpadového  
potrubia v šikmom prestupe stropom. Protipožiarny 
uzáver je umiestnený medzi rúrou a betónom.

Prestupy v stenách a stropoch alebo inštalačné 
šachty môžu spôsobovať šírenie požiaru budovou, 
pokiaľ nie sú riadne utesnené v súlade s platnými 
normami. Protipožiarny uzáver Geberit dokáže  
v prípade požiaru uzavrieť prestupy potrubia  
a zabrániť tak šíreniu dymu, ohňa a vysokého žiaru  
do susedných miestností alebo iných častí budovy.

↑

Protipožiarny uzáver Geberit nainštalovaný  
vo vodorovnej polohe (vľavo) a v šikmej polohe.

↑

Protipožiarny uzáver obsahuje peniaci materiál, 
ktorý pri teplote okolo 150 °C zväčší svoj objem  
a uzavrie prestup v strope alebo v stene pred tým, 
než sa dym a plamene rozšíria do susedných 
miestností  
a poschodí.

← 

V prísnych testoch protipožiarnej 
odolnosti sa skúšajú rôzne varianty 
inštalácií na odolnosť voči šíriacemu 
sa požiaru.

PROTIPOŽIARNA OCHRANA

BEZPEČNOSŤ
NA PRVOM MIESTE
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↑

Zvuková izolácia je jednou z kľúčových častí know-how firmy  
Geberit. Výrobky Geberit sú pomocou najmodernejších  
meracích technológií podrobované náročným skúškam vo  
vlastnom laboratóriu akustiky a stavebných materiálov,  
a to ako samostatne, tak aj v rámci inštalačných systémov. 

ZVUKOVÁ IZOLÁCIA GEBERIT

TICHO ZLEPŠUJE 
KVALITU ŽIVOTA

Inštalačné systémy Geberit sú vybavené zvukovou izoláciou, 

 ktorá sa v praxi opakovane osvedčila ako spoľahlivé riešenie.  

Spĺňa súčasné normy a predpisy a zaručuje pokojný odpočinok  

vám i vašim zákazníkom.

↑

Premyslené upevňovacie a izolačné 
technológie sa starajú o to, aby  
vznik hluku a jeho šírenie stavebnou 
konštrukciou bolo čo najmenšie. 

Výberom vhodných systémov, zariaďova-
cích predmetov a ich odbornou montážou 
môžete výrazne znížiť emisie hluku,  
spôsobené napríklad kanalizačným  
potrubím alebo splachovaním toaliet. 
Hluk ale nemožno potlačiť úplne. Preto 
kladie Geberit veľký dôraz na stlmenie 
prenosu zvuku. Pomocou vhodných  
inštalačných technológií môžu byť zaria-
ďovacie predmety, rozvody vody a  
odpadové potrubie akusticky odizolova-
né od stavebnej konštrukcie tak dobre, že  
sa po budove nešíri takmer žiadny hluk zo 
sanitárnych inštalácií.
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SLUŽBY GEBERIT

SILNÝ PARTNER 
NA VAŠEJ STRANE

OSOBNÉ KONZULTÁCIE A PORADENSTVO
Radi vám pomôžeme a poradíme. Technickí poradcovia firmy 
Geberit sú vám k dispozícii telefonicky alebo sa s vami môžu 
stretnúť osobne, napríklad priamo na stavbe. Či už potrebujete 
jednoduchú technickú informáciu, alebo dlhšiu konzultáciu, ob-
ráťte sa s dôverou na niektorého z našich technických poradcov. 
V prípade potreby vám budeme asistovať počas celého staveb-
ného projektu. Ak niečo nepôjde podľa plánu, môžete sa spoľah-
núť na našu pomoc.

ODBORNÍCI VÁM PORADIA
Už roky pomáhame vám, profesionálom ZTI, rozšíriť si znalosti  
vo svojom odbore. Delíme sa o skúsenosti na konferenciách,  
webových seminároch a na stavbách. Veríme, že z takejto spolu-
práce môžu profitovať obe strany. Pripravujeme pre vás užitočné 
materiály a montážne videá, na ktorých sa snažíme zodpovedať 
otázky a ponúknuť riešenia problémov, na ktoré by ste mohli pri 
svojej práci naraziť.

DIGITÁLNA PODPORA PROJEKTOV
Na začiatku úspešnej realizácie stojí dobrý projekt. Môžeme  
vás vo vašej každodennej práci podporiť množstvom nástrojov, 
akým je napríklad výpočtový softvér Geberit ProPlanner.  
K dispozícii sú tiež BIM dáta na prácu v Autodesk Revit.

Kvalita a inovácie, rovnako ako spoľahlivosť, partnerstvo a osobné konzultácie, 

sú vysoko cenené benefity. Dokážeme vám poskytnúť nielen produkty  

v špičkovej kvalite, ale tiež podporu a poradenstvo, ktoré k vášmu úspechu 

potrebujete. Prídeme za vami aj na stavbu, pokiaľ bude treba.
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7 DÔVODOV,  
PREČO DÔVEROVAŤ 
INŠTALAČNÝM  
SYSTÉMOM GEBERIT

PRE ĎALŠIE INFORMÁCIE 
NAVŠTÍVTE:

www.geberit.sk

 1  DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI
	 Naše	systémy	sú	veľmi	spoľahlivé	a	používajú	
sa	s	úspechom	už	celé	desaťročia.

 2   NEUSTÁLA OPTIMALIZÁCIA
	 Systémy	sa	stále	vylepšujú	a	rozširujú	o	nové	
funkcie.

 3  VŠESTRANNOSŤ
	 Systémy	si	poradia	s	množstvom	stavebných	
situácií.

 4 FLEXIBILITA
	 Systémy	umožňujú	ľubovoľné	umiestnenie	 
zariaďovacích	predmetov.

 5 NÁKLADOVÁ EFEKTIVITA
	 Systémy	možno	spoľahlivo	naplánovať,	 
nainštalovať	a	efektívne	servisovať.

 6   MAXIMÁLNA BEZPEČNOSŤ
	 Prísne	testovanie	je	zárukou	dodržania	 

všetkých	štandardov	a	konštrukčných	kritérií.

 7 ZVUKOVÁ IZOLÁCIA
	 Vďaka	moderným	skúšobným	procesom	 
dosahujú	naše	systémy	najlepšie	možné	 
akustické	hodnoty.
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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


