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NA OKŁADCE

Praktyczna przestrzeń do przechowy-
wania: cechą szczególną szafki z lustrem 
Acanto firmy Geberit jest to, że lustro 
jest widoczne nawet, gdy jest ona otwar-
ta. Ponadto półki po wewnętrznej stro-
nie drzwi zapewniają miejsce na różne 
przedmioty.
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Jakub Drabikowski
Trade Marketing Manager

DRODZY KLIENCI!
Jeżeli zadałbym Wam pytanie, z czym kojarzy się Wam  
Geberit, większość odpowiedziałoby, że ze stelażem podtyn-
kowym. Tak – nasz niebieski, niezawodny, niezastąpiony stelaż 
podtynkowy Duofix jest synonimem kategorii. Jest to dla nas 
powód do dumy i ogromna motywacja do czynienia naszych 
produktów po prostu najlepszymi w swoich kategoriach.

Produktów, a nie produktu, bo Geberit to nie tylko stelaż.  
To również meble i ceramika, to rozwiązania prysznicowe  
i instalacyjne, to marka Koło i Geberit razem, to design do 
dużych i małych łazienek. Wszędzie tam, gdzie pojawia się 
woda, ciepła czy zimna, czysta czy szara, Geberit ma idealne 
rozwiązanie. Bo Geberit to raczej sposób myślenia i projek-
towania urządzeń, a nie pojedyncze, oderwane od siebie 
produkty. W każdym rozwiązaniu naszej marki znajdziecie 
cechy wspólne: wyjątkową trwałość, innowacyjną funkcjo-
nalność, solidność projektu i wykonania oraz przemyślane 
rozwiązania. Priorytetem twórców nie jest planowane starze-
nie, ale wysoka jakość i niezawodność dla konsumenta.  
Obcowanie z produktami Geberit daje przyjemność, której 
doświadczamy, mając osobisty kontakt z przedmiotem,  
w którego wytworzenie ktoś włożył dużo inteligencji i wrażli-
wości, tworząc perfekcyjne rozwiązanie ujmujące miłym  
poczuciem kontaktu z wyjątkowym produktem. 

Myślenie Geberit to również wysoka wrażliwość na społe-
czeństwo i środowisko oraz nasza odpowiedzialność wo-
bec nich. Ten sposób pojmowania świata to element naszej 
strategii i naszego DNA, przejawiający w konkretnych  
działaniach i wsparciu określonych inicjatyw oraz osobi-
stym udziale wielu naszych pracowników w akcjach  
społecznych i wolontariatach na rzecz środowiska.   

Zapraszam do lektury najnowszego Magazynu. 
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NOWOŚĆ: KATALOGI  
INTERAKTYWNE
Pandemia przyspieszyła procesy cyfry-
zacji w wielu aspektach naszego życia, a 
codzienność przeniosła się do świata on-
-line. Wychodząc naprzeciw nowej rze-
czywistości, postawiliśmy na prezentację 
naszej oferty w formie interaktywnej, 
która ma być ciekawszą alternatywą dla 
tradycyjnych plików PDF. W tym roku wy-
daliśmy w tej formie już trzy publikacje: 
magazyn Inspiracje Koło, broszurę Roz-
wiązania dla przedszkoli oraz katalog 
produktowy marki Koło. Materiały te w 
ciekawy i interaktywny sposób pokazują 
rozwiązania Geberit i Koło.

www.geberit.pl
www.kolo.com.pl

SAMSUNG RIVER  
TRIATHLON SERIES
W wakacje odbył się cykl zawodów spor-
towych Samsung River Triathlon Series, 
który miał na celu popularyzację triatlonu 
w miastach bez dostępu do jezior. Za-
wody miały miejsce nad Wartą we Wron-
kach, w Koninie, Kole i Uniejowie. Zawod-
nicy mieli do wyboru dystanse 1/8 IM lub 
1/4 IM. Nasz Comfort Truck z działającą 
toaletą i prysznicem wywoływał szczery 
uśmiech na twarzach zmęczonych 
triatlonistów. Oczywiście Geberit również 
miał swoją silną reprezentację w zawo-
dach!

www.rivertriathlon.pl 

CODZIENNIE KOŁO CIEBIE
W tym roku uruchomiliśmy nową kampa-
nię wizerunkową, która nie tylko inspiruje 
odbiorców do zmian w swojej łazience  
i promuje najnowsze serie produktów, 
lecz także podkreśla nasz dorobek oraz 
korzyści płynące z gwarantowanej, a nie 
tylko obiecywanej jakości. Łazienka to 
miejsce szczególne: intymne, kojarzące 
się z czystością, relaksem i higieną. Re-
montujemy je tylko 2–3 razy w życiu,  
a odwiedzamy kilka razy w ciągu dnia, 
dlatego to ważne, by było wygodne, prak-
tyczne, niezawodne i trwałe, po prostu 
przyjazne. Chcemy pokazać, w jaki spo-
sób produkty KOŁO od wielu lat towarzy-
szą nam w codziennym życiu – wszystko 
to zawiera się w haśle kampanii: Codzien-
nie KOŁO Ciebie!

https://codziennie.kolo.com.pl/

AKTUALNOŚCI
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INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA DO PRZECHOWYWANIA PRZEDMIOTÓW W ŁAZIENCE

PORZĄDEK
TWORZY PRZESTRZEŃ

Wysuwana szafka zapewnia 
przejrzystość i łatwy dostęp,  
a ilość miejsca pozwala  
na przechowywanie nawet 
wysokich przedmiotów.

6 Know-how Październik 2021
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Marzeniem wielu klientów jest dyspo-
nowanie wystarczającą ilością miejsca 
na wszystko, co potrzebne w łazience. 
Jednak wiele takich miejsc nie jest wy-
starczająco dużych, aby sprostać tym 
wymaganiom. Istnieje kilka przemyśla-
nych rozwiązań, które mogą być po-
mocne podczas wyposażania. Oprócz 
oszczędzających przestrzeń urządzeń 
sanitarnych Geberit dostępna jest sze-
roka gama mebli łazienkowych, które  
pozwalają lepiej wykorzystać przestrzeń i 
ułatwiają utrzymanie porządku.

↑

Magnetyczne półki w różnych rozmiarach mogą być indywidualnie 
mocowane i zapewniają miejsce na przybory toaletowe, które  
powinny być w zasięgu ręki. Można je również łączyć z produktami 
innych serii łazienkowych Geberit. 

↑

Lustro jest zawsze widoczne, nawet gdy szafka jest otwarta.  
Niezbędne przybory przechowywane są na wygodnej wysokości 
na półkach po wewnętrznej stronie drzwiczek.

ROZWIĄZANIA I PRODUKTY

SERIA MEBLI ŁAZIENKOWYCH GEBERIT 
ACANTO – WRAŻENIE PRZESTRZENI
Oprócz dopasowanych szafek pod umywalkę Geberit 
Acanto oferuje inteligentne rozwiązania zapewniające 
praktyczną przestrzeń do przechowywania w łazien-
kach o małym metrażu. Należą do nich: ruchomy  
organizer w szafce pod umywalką, wąska, wysoka,  
wysuwana szafka, ruchomy wieszak na ręczniki oraz 
tablica magnetyczna z półkami, które można łatwo 
przesuwać.

Wszechstronny organizer sprawia, że szafka jest jesz-
cze bardziej uniwersalna i uporządkowana, a dzięki 
modułowej koncepcji przestrzeń do przechowywania 
jest zoptymalizowana. Smukłe meble łazienkowe  
z serii Acanto oferują dużo miejsca do przechowywa-
nia, nawet w małych łazienkach. 

7
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↑

Szafki z lustrem Geberit Option Plus zapewniają dużo miejsca, a w ich wnętrzu znajduje się dodatkowe lusterko kosmetyczne.  
Dodatkowe zalety to lusterko powiększające i gniazdko sieciowe z wejściem USB.

SZAFKI Z LUSTREM ZAPEWNIAJĄ  
DODATKOWY KOMFORT – DUŻO MIEJSCA NA 
KOSMETYKI I PRZYBORY TOALETOWE
Przy projektowaniu łazienki nie można zapomnieć  
o szafce z lustrem – zapewniają one przecież dużo 
miejsca do przechowywania na wygodnej wysokości. 
Są dostępne w takich samych rozmiarach jak wiele 
umywalek, dzięki czemu stanowią doskonałe rozwią-
zanie dla każdej łazienki. Dobre oświetlenie prze-
strzeni wokół umywalki tworzy przyjemną atmosferę, 
także w małych łazienkach.

SZAFKA Z LUSTREM GEBERIT OPTION PLUS 
Szafka Geberit Option Plus zapewnia komfort użytko-
wania mimo kompaktowej obudowy. Uniwersalny  
design sprawia, że szafka pasuje do każdej prze-
strzeni wokół umywalki. Uporządkowane wnętrze i 
szklane półki o regulowanej wysokości stanowią inte-
ligentnie zaprojektowane miejsce do przechowywa-
nia.

8 Know-how Październik 2021
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SERIA MEBLI ŁAZIENKOWYCH GEBERIT  
ICON – WSZECHSTRONNOŚĆ, DOSKONAŁE 
WZORNICTWO I WIĘCEJ PRZESTRZENI
Koncepcja mebli modułowych w serii Geberit iCon 
oferuje niemal nieograniczone możliwości projektowe. 
Różne szafki pod umywalkę, szafki niskie i otwarte 
półki oraz półka ścienna o dwóch długościach mogą 
być perfekcyjnie zestawiane w różnych kombinacjach. 
Dzięki temu doradcy w salonie mogą zaplanować do-
kładnie taką ilość miejsca do przechowywania, jakiej 
potrzebują ich klienci, i stworzyć łazienkę marzeń.

Nowe szuflady są jednym z najważniejszych elemen-
tów serii iCon, a wycięcie na syfon w umywalce nie jest 
już konieczne. Dzięki temu środek szuflady jest głęb-
szy, co stwarza więcej miejsca do przechowywania. 
Nowością są również dwie opcjonalne zintegrowane 
listwy oświetleniowe z boku, które zapewniają dosko-
nałe oświetlenie i elegancki wygląd szuflady. Opcjo-
nalny modułowy system organizacji pomaga również 
utrzymać porządek w szufladzie.

Geberit iCon to prawdziwe wrażenie 
przestrzeni. Seria łazienkowa oferuje 
wiele otwartych i zamkniętych  
elementów mebli, które doskonale 
ze sobą współgrają.

↓

↑

Praktyczna wysoka szafka ma szeroko otwierane drzwi oraz 
zintegrowane lustro.

←

Nowa, nowoczesna 
konstrukcja szuflady 
bez wycięcia na syfon 
zapewnia dodatkową 
przestrzeń w szufla-
dzie. Dzięki opcjo-
nalnemu systemowi 
aranżacji wszystko 
pozostaje na swoim 
miejscu.

←

Wieszaki na ręczniki 
dostępne są w tym 
samym kolorze co 
uchwyty i mogą być 
mocowane bezpo-
średnio na szafce pod-
umywalkowej.

9
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W jaki sposób klient powinien doświad-
czać marki Geberit i rozpoznawać  
produkty? Gdzie i w jaki sposób klienci 
stykają się z firmą Geberit? To tylko 
niektóre z pytań, z którymi Christoph 
Behling musi się mierzyć jako kierownik 
ds. strategii projektowania.

DOŚWIADCZANIE MARKI W SPÓJNY SPOSÓB

PO PROSTU
GEBERIT

Zna je praktycznie każdy hydraulik – niebieskie ele-
menty instalacyjne Duofix, czarne rury odprowadza-
jące czy charakterystyczne wzornictwo przycisków 
spłukujących Sigma. Od razu widać, że są to produkty 
Geberit, co oznacza jakość i prostotę montażu.

Od 2015 roku Geberit oferuje również szeroką gamę 
ceramiki i mebli łazienkowych. To rozszerzenie asor-
tymentu otworzyło możliwość zaoferowania cało-
ściowych rozwiązań dla łazienki – zarówno na ścianie, 
jak i za nią. Z drugiej strony zaistniała również potrzeba 
zdefiniowania marki Geberit w sposób bardziej szcze-
gółowy niż dotychczas przy jednoczesnym bardziej 
bezpośrednim zwróceniu się do użytkowników koń-
cowych.

Aby przyszłe doświadczenia związane z marką były 
rozwijane i promowane w tym samym tempie zarówno 
w kontekście marketingu, jak i rozwoju produktu, pod 
koniec 2020 roku Geberit zdecydował się na utworze-
nie nowego, międzydziałowego stanowiska kierow-
nika ds. strategii projektowania. Tej roli podjął się lon-
dyński projektant przemysłowy Christoph Behling. 
Razem ze swoim zespołem pracuje dla firmy Geberit 
od ponad 14 lat i wnieśli istotny wkład w pracę nad 
rozwojem wielu produktów.

10 Know-how Październik 2021
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↑ 

Nowe stoisko targowe Geberit  
„The House of Geberit” (ang. „Dom 
Geberit”) przedstawia rozwiązania 
naszej marki montowane zarówno 
na ścianie, jak i w niej.

↑

Prezentacje produktów na żywo i online tworzą całość pozwala-
jącą na spójny odbiór marki niezależnie od okoliczności.

Trzy pytania do Christopha Behlinga,  
kierownika ds. strategii projektowania

TWORZENIE DOŚWIAD-
CZEŃ ZWIĄZANYCH  
Z MARKĄ

W przyszłości Geberit będzie koncentrować się na  
zintegrowanym projektowaniu. Co to dokładnie oznacza?
W ciągu ostatnich 20 lat wzornictwo bardzo się zmieniło. W dzi-
siejszych czasach samo stworzenie dobrego produktu już nie 
wystarcza. Potrzeba czegoś więcej niż to. Potrzebne jest między 
innymi stoisko na targach, opakowanie produktu i konfigurator 
online – po prostu kompletne doświadczenie klienta. Wszystkie 
poszczególne części układanki muszą do siebie pasować, aby 
stworzyć jeden spójny pakiet. Dopiero wtedy klient rozumie, co 
czyni Geberit tak wyjątkowym. To jest właśnie zamierzony cel 
zintegrowanego projektowania.

Jak ważna jest dziś rozpoznawalność marki?
Korporacja Apple od wielu lat pokazuje, co można osiągnąć,  
gdy produkty, reklamy i doświadczenia zakupowe są ze sobą 
skoordynowane w najdrobniejszych szczegółach. Niezależnie 
od tego, czy mówimy o smartfonie, akcesoriach, opakowaniu 
produktu, stronie internetowej czy miejscu sprzedaży, w Apple 
wszystko idealnie do siebie pasuje i jest uosobieniem harmonii. 
Podobnie sytuacja wygląda w przypadku produktów sanitar-
nych firmy Geberit. Hydraulicy w całej Europie potrafią rozpo-
znać na odległość rury, spłuczki, systemy instalacyjne i wiele  
innych produktów naszej firmy. Uwielbiają pracować z tymi  
produktami, ponieważ wszystko idealnie do siebie pasuje, jest 
dobrze przemyślane i szybko dostępne, a ponadto z łatwością 
odnajdują się w instrukcjach montażu, aplikacjach i katalogach 
Geberit.

W jaki sposób można kształtować doświadczenia  
użytkowników końcowych związane z marką Geberit?
Jest to zadanie wielu różnych pracowników, a nie tylko jednego 
projektanta. Wszystko działa poprawnie tylko wtedy, gdy wszy-
scy – dział rozwoju, marketingu, sprzedaży i zakupów – współ-
pracują ze sobą, tworząc spójny, całościowy obraz. Użytkownicy 
końcowi – nie wspominając o deweloperach, architektach i pro-
jektantach wnętrz – zazwyczaj nie interesują się zbytnio techniką 
sanitarną. O wiele ważniejsze jest to, aby zaplanowana łazienka 
oferowała wystarczająco dużo miejsca i była praktyczna – nie 
wspominając o atrakcyjności. Dlatego ważne jest, aby doświad-
czenia związane z marką Geberit były zarówno jednolite, jak  
i funkcjonalne dla użytkowników końcowych i ich bliskich.

11
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Profesjonalne doradztwo wzmacnia relacje z klientami przy wy-
borze produktów łazienkowych. Można również zapunktować, 
dając wskazówki dotyczące estetycznych detali i przyziemnych 
funkcji. Prawdziwą pomocą może okazać tutaj wirtualny konfi-
gurator przycisków uruchamiających. 

WIRTUALNY KONFIGURATOR PRZYCISKÓW URUCHAMIAJĄCYCH

WYBÓR WŁAŚCIWEGO 
PRZYCISKU

12 Know-how Październik 2021
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←

Nowy, przejrzyście 
zaprojektowany wir-
tualny konfigurator z 
przykładami i możli-
wością porównania 
produktów stanowi 
prawdziwą pomoc 
przy wyborze odpo-
wiedniego przycisku 
uruchamiającego.

←

Wcześniej: stary  
konfigurator 
z przyciskami urucha-
miającymi był również 
bogatym źródłem in-
formacji dla osób, któ-
re dokładnie wiedziały, 
czego szukają.

Czy to umywalka, baterie prysznicowe czy pasujące 
płytki – budując lub remontując łazienkę, trzeba podjąć 
wiele kluczowych decyzji. Wtedy czasami pomijane są 
drobniejsze szczegóły, takie jak na przykład przycisk 
uruchamiający. Dobrze dobrany może jednak stano-
wić atrakcyjny akcent w łazience. Gdy pamiętamy o 
tym na wczesnym etapie planowania, możemy połą-
czyć przycisk z praktycznymi funkcjami dodatkowymi, 
takimi jak moduł do usuwania nieprzyjemnych zapa-
chów lub oświetlenie orientacyjne – w zależności od 
modelu.

TO NIE MUSI BYĆ TRUDNY WYBÓR
Aby ułatwić instalatorom i inżynierom sanitarnym 
udzielanie profesjonalnych porad swoim klientom, 
firma Geberit udostępniła na swojej stronie interneto-
wej zmodyfikowany konfigurator online przycisków 
uruchamiających. Konfigurator oferuje atrakcyjny 
przegląd oferty przycisków uruchamiających i wspo-
maga proces wyszukiwania dzięki intuicyjnym wska-
zówkom dla użytkownika. Z każdym kliknięciem wy-
świetlane są dodatkowe informacje na temat kolorów, 
materiałów, możliwych zastosowań i funkcji danego 
modelu. Przykładowe zdjęcia mogą posłużyć jako in-
spiracja do stworzenia własnej, wymarzonej łazienki.

Klienci, którzy już wiedzą, czego szukają, mogą na 
stronie startowej filtrować modele według kategorii  
i w ten sposób zawęzić swoje wyszukiwanie. Możliwe 
jest również porównanie modeli, kolorów i materiałów 
za naciśnięciem jednego przycisku. Od razu widać 
wtedy różnicę między czarną Sigmą50 a Sigmą60 lub 
Sigmą30 w tym samym kolorze. Ułatwia to podjęcie 
decyzji, który przycisk będzie najlepszym wyborem 
do łazienki klienta. Po wybraniu modelu automatycz-
nie wyświetlane są dodatkowe, umożliwiające opty-
malnie połączenie funkcje, takie jak moduł do usuwa-
nia nieprzyjemnych zapachów czy oświetlenie 

orientacyjne. Dzięki temu klienci od razu widzą, jakie 
opcje są możliwe w przypadku preferowanego przez 
nich modelu – mogą również rozważyć dodatkowe 
funkcje, o których na początku nawet nie myśleli.

Z KLIENTAMI, DLA KLIENTÓW
Był to jeden z pierwszych projektów cyfrowych, w któ-
rym w fazie rozwoju uczestniczyli prawdziwi klienci. 
Odegrali oni ważną rolę w unowocześnieniu wyglądu 
i nawigacji wirtualnego konfiguratora oraz zagwaran-
towaniu łatwości korzystania.

„Naszym celem było zapewnienie klientom łatwej  
w użyciu, atrakcyjnej i bogatej w informacje pomocy 
cyfrowej” – podsumowuje Sandra Zottl, kierownik pro-
jektu marketingu cyfrowego B2C. „Aby tego dokonać, 
potrzebowaliśmy ich pomocy”. Ich oczekiwania i do-
świadczenia z korzystania ze wcześniejszej wersji wir-
tualnego konfiguratora zostały uwzględnione przy 
tworzeniu narzędzia. Jednak nasi testerzy mają przed 
sobą jeszcze dużo pracy. Obecnie zbierane są infor-
macje zwrotne ze wszystkich wizyt na stronie, które 
wykorzystywane są do dalszego rozwijania narzędzia.

Konfigurator przycisków dostępny 
jest na stronie: 
https://przyciski.geberit.pl
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Piony z rurami nie zawsze są planowane i realizowane  
w sposób optymalny. Na placu budowy może to  
szybko stać się problemem. Dzięki połączeniu kształtki 
Sovent i kompetencji Geberit znaleziono ekonomiczne 
rozwiązanie dla projektu w Nairobi, które zachwyciło  
zarówno właściciela budynku, jak i hydraulików.

LUKSUSOWE APARTAMENTY W KENII

WYJŚCIE
Z TRUDNEJ SYTUACJI

Szkolenie na placu budowy z Manuelem 
Balmerem (po prawej). Inżynier sprzedaży 
międzynarodowej pokazuje robotnikowi 
budowlanemu, na co należy zwrócić  
uwagę przy układaniu rur Sovent i PE-HD.
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9 OAK RESIDENCES  

Właściciel budynku: Miftah Holdings Ltd

Architekci: Bowman Associates

Zakończenie: koniec 2021 r.

KNOW-HOW GEBERIT

Rury PE-HD

Kształtki Sovent

Spłuczki Alfa

↑

Kształtka Sovent pasuje idealnie do 
już zbudowanego pionu.

Doradcy techniczni Geberit podróżują po świecie,  
oferując klientom fachowe doradztwo w typowej dla 
Geberit jakości, także poza Europą. Dotyczy to rów-
nież stolicy Kenii – Nairobi, gdzie Geberit prowadzi 
biuro sprzedaży od 2015 roku. Manuel Balmer, inży-
nier sprzedaży międzynarodowej w Geberit Interna-
tional Sales AG (w skrócie GISA), regularnie podróżuje 
do Afryki Wschodniej, aby omawiać projekty z obec-
nymi i potencjalnymi klientami oraz upewnić się, że 
proces instalacji spełnia zwyczajowo wysokie stan-
dardy oczekiwane od firmy Geberit. Wraz z dwoma 
współpracownikami z Nairobi opiekuje się on krajami 
Afryki Wschodniej: Kenią, Ugandą, Etiopią, Tanzanią  
i Rwandą.

PRZEKONUJĄCE ROZWIĄZANIE
Ich praca koncentruje się na różnych dużych projek-
tach budowlanych, które są obecnie realizowane  
w całej Afryce Wschodniej. Jednym z nich jest luksu-
sowy 9 Oak Residences w kenijskiej stolicy. Rurociągi 
odprowadzające składają się z rur PE-HD i hydraulicz-
nie zoptymalizowanych kształtek Sovent. Po urucho-
mieniu specjalna technologia przepływu w kształtce 
powoduje ruch obrotowy ścieków. Są one dociskane 
do ściany rury, co wywołuje przepływ pierścieniowy 
ze stabilnym słupem powietrza. Dzięki temu nie ma 
potrzeby instalacji równoległego przewodu wentyla-
cyjnego, co pozwala na oszczędność miejsca w wy-
sokich budynkach, a także zapewnia znacznie mniej-
sze zużycie materiału.

DOSKONAŁA OBSŁUGA KLIENTA
W momencie nawiązania kontaktu z Geberit betonowa 
konstrukcja budynku była prawie ukończona, co od 
razu sprawiło, że montaż stał się interesującą propo-
zycją. Piony z rurami nie zostały zaprojektowane opty-
malnie pod kątem charakterystycznego dla kraju uło-
żenia rur odprowadzających. Sovent okazał się 
najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem tego pro-
blemu. Manuel Balmer i jego współpracownicy prze-
prowadzili szkolenie bezpośrednio na placu budowy, 
co zapewniło pracownikom budowlanym dodatkową 
pewność siebie przy układaniu rur. Z kolei regularne 
wizyty na placu budowy zapewniły większy spokój du-
cha właścicielowi budynku. Trudno się temu dziwić – w 
końcu na sprawdzonym serwisie Geberit i fachowej 
wiedzy doradców technicznych można polegać także 
poza Europą.

2,3 tys. metrów rur PE-HD i 109 zgrzewanych kształ-
tek Sovent później luksusowe apartamenty oczekują 
na zakończenie budowy i pierwszych mieszkańców.

„Dzięki naszym rozwiązaniom, 
wiedzy i wsparciu na miejscu  
udowodniliśmy, że jesteśmy  
partnerem, na którym klienci 

mogą polegać”.

Manuel Balmer 
Inżynier sprzedaży międzynarodowej w GISA
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Czy woda nie chlapie po plecach? Czy ramię dyszy jest 
czyste? Wyniki badań rynkowych przeprowadzanych  
regularnie przez Geberit pokazują, jakie wątpliwości i błęd-
ne przekonania wciąż występują w odniesieniu do toalet 
myjących. Dowiedz się więcej o tym, jak niezdecydowany 
klient może zmienić się w potencjalnego nowego klienta.

ROZWIANIE WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANYCH KORZYSTANIEM Z TOALET MYJĄCYCH

ŚWIEŻOŚĆ
BEZ OBAW

Wśród wątpliwości, jakie pojawiają się w kontekście 
nowoczesnej technologii toalet myjących, jest niety-
powe odczucie związane z myciem wodą. Zgłaszane 
są również obawy, że zmoczone zostaną inne części 
ciała, a także wątpliwości co do tego, na ile higieniczne 
jest ramię dyszy. Ponadto trudną kwestią jest cena 
toalety myjącej czy nakład prac wymagany do jej  
zainstalowania.

CZYSTOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 
Toalety myjące są naszpikowane technologią. Począt-
kowe wahania zainteresowanych szybko znikają, gdy 
wyjaśniana jest funkcjonalność natrysku oraz sposób, 
w jaki ramię dyszy jest automatycznie czyszczone 
przed użyciem toalety i po nim. Czujnik wagi zapo-
biega przypadkowemu uruchomieniu funkcji natrysku. 
Wszystkie te funkcje pomagają klientowi zaufać tech-

Na bieżąco z potrzebami klienta: 
wszelkie wątpliwości dotyczące korzy-
stania z toalety myjącej mogą zostać 
omówione i rozwiane w rozmowach  
z klientem.
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→

Przed: tradycyjne  
podwieszane WC.

→

Po: podwieszana  
toaleta AquaClean Mera 

z płytą ozdobną,  
bez widocznych rur.

←

Idealne rozwiązanie  
dla wynajmowanych 
mieszkań: deska  
sedesowa AquaClean 
Tuma zmieni zwykłą  
toaletę w toaletę my-
jącą, ponieważ można 
łatwo połączyć ją  
z istniejącą już ceramiką 
WC.

nologii. Demonstracja, w jaki sposób można indywi-
dualnie ustawić pozycję ramienia dyszy czy intensyw-
ność strumienia, zwiększa zaufanie do produktu.

KWESTIA CENY
45 procent ankietowanych twierdzi, że nie kupiłoby 
toalety myjącej ze względu na cenę. W związku z tym 
w rozmowach z klientami należy zawsze brać pod 
uwagę koszty i cenę. Na przykład niskie koszty wody 
i energii elektrycznej zasilających toaletę myjącą  
w czteroosobowym gospodarstwie domowym można 
porównać do ceny jednej filiżanki kawy. Nakłady po-
czątkowe są również o wiele łatwiejsze do oszacowa-
nia, gdy porównujemy je z czymś materialnym. Cena 
podstawowego modelu jest na przykład mniej więcej 
taka sama jak smartfona firmy Apple. Toalety myjące 
nie są już zatem produktem luksusowym, na który nie 
można sobie pozwolić, lecz takim, który daje wspa-
niałe uczucie świeżości każdego dnia.

ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE  
DO KAŻDEJ ŁAZIENKI
Instalacja stanowi kolejny powód, dla którego ludzie 
wahają się, czy zmienić toaletę na myjącą. Jeden na 
dziesięciu ankietowanych wyraża obawy związane  
z nakładami na instalację.

Zasadniczo wykonanie nowej instalacji jest możliwe  
w ciągu zaledwie kilku godzin – niezależnie od tego, 
czy chodzi o nową instalację, remont czy wymianę 
ceramiki WC. Możliwe jest podłączenie zarówno do 
spłuczek natynkowych, jak i podtynkowych. Można 
znaleźć rozwiązanie nawet do spłuczek podtynkowych 

innych firm. W takich przypadkach zaleca się np.  
zastosowanie płyty ozdobnej lub deski sedesowej 
AquaClean.

NAJPIERW PRZEDSTAWIAMY MODEL SELA
W praktyce doświadczenia z całego świata pokazują, 
że sprzedaż AquaClean jest bardziej prawdopodobna, 
gdy najpierw klientowi zostanie zaprezentowany mo-
del średniej klasy, Sela. To idealny punkt wyjścia do 
zapoznania się z życzeniami klienta, zarówno pod 
względem ceny, jak i funkcji. Jeśli podczas konsultacji 
okaże się, że klient potrzebuje kompleksowego, kom-
fortowego i designerskiego pakietu, to model Mera 
jest właściwym wyborem. Jeśli wystarczy tylko pod-
stawowa funkcjonalność, zalecany jest model Tuma 
Classic.
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SZYBKA POMOC

DZIURA
W SPŁUCZCE

Dzwoniący wydaje się przygnę-
biony. Wywiercił dziurę  
w ścianie korytarza i teraz wy-
cieka z niej woda. Nie jest  
ona pod dużym ciśnieniem, ale 
nie przestaje cieknąć. Hydraulik 
domyśla się, że zwracający  
się do niego mężczyzna wwier-
cił się w tylną część ukrytej 
spłuczki. I ma rację.

↑

Kompletny zestaw naprawczy PE (numer artykułu 359.048.P4.1).

Ogromny pech – majsterkowicz 
przypadkowo wwierca się w ukrytą 
spłuczkę.
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Zakładając, że taka wpadka zostanie natychmiast za-
uważona, a dopływ wody do spłuczki szybko odcięty, 
powstałe w ten sposób szkody można ograniczyć.
 
Otwór można stosunkowo łatwo naprawić bez ko-
nieczności odsłaniania całej spłuczki podtynkowej. 
Dotyczy to również rur spustowych z polietylenu (PE)
osadzonych w betonie, które mogą paść ofiarą  
nieostrożnego wiercenia.

SPRAWDZONY ZESTAW NAPRAWCZY
Geberit ma w ofercie zestaw naprawczy, za pomocą 
którego można niezawodnie załatać otwory wywier-
cone w spłuczce podtynkowej lub rurze PE. Oprócz 
specjalnego narzędzia do naprawy zestaw zawiera 
szereg elementów do zgrzewania rur o różnych śred-
nicach oraz spłuczek i dziesięć łat naprawczych wy-
konanych z polietylenu.

NAPRAWĘ NALEŻY PRZEPRO-
WADZIĆ W NASTĘPUJĄCY 
SPOSÓB:

1. Odsłonić obszar o wymiarach co najmniej 
5 cm × 5 cm wokół nawierconego miejsca. 
Izolacja akustyczna i przeciwkondensa-
cyjna z EPS, która pokrywa korpus 
spłuczki, musi zostać usunięta. Teraz na-
leży ostrożnie wyczyścić odsłonięte miej-
sce. Naprawiany obszar musi być suchy, 
aby zapewnić szczelność połączenia.

2. Po odpowiednim rozgrzaniu narzędzia na-
prawczego (około 20 minut) można je wy-
korzystać do podgrzania uszkodzonej 
części spłuczki. Należy użyć jedynie mini-
malnej siły, ponieważ w przeciwnym razie 
istnieje niebezpieczeństwo stopienia 
ścianki spłuczki. W tym samym czasie 
łata naprawcza jest umieszczana na na-
rzędziu i również podgrzewana.

3. Po niespełna 40 sekundach spłuczka  
i łata naprawcza osiągnęły temperaturę 
zgrzewania. Łata naprawcza musi zostać 
teraz przyciśnięta do uszkodzonej części 
spłuczki na kilka sekund. Po schłodzeniu 
można odciąć pręt mocujący znajdujący 
się na łacie naprawczej. Naprawiony ob-
szar musi zostać teraz przetestowany, 
aby upewnić się, że jest szczelny, zanim 
otwór w ścianie zostanie załatany.

Naprawa jest zwykle wykonywana poprzez zgrzanie 
łaty naprawczej wykonanej z polietylenu. Większość 
hydraulików wie, jak łatwo jest bezpiecznie i trwale 
zgrzewać rury PE. Naprawa dziury w spłuczce odbywa 
się w podobny sposób: poprzez jednoczesne pod-
grzanie uszkodzonego miejsca i łaty naprawczej. Gdy 
obie części będą wystarczająco rozgrzane (po mniej 
więcej 40 sekundach), należy docisnąć łatę napraw-
czą do rozgrzanej części spłuczki (patrz też instrukcja 
powyżej). Przed przystąpieniem do naprawy ściany 
zaleca się przeprowadzenie próby szczelności.

DRUT SPAWALNICZY W SZCZEGÓLNYCH 
PRZYPADKACH
Czasami spłuczka jest uszkadzana również przez 
wwiercenie się w jej krawędź lub róg. Ponieważ w ta-
kich przypadkach nie można zgrzać łaty naprawczej, 
otwór należy naprawić drutem spawalniczym wyko-
nanym z polietylenu. Praca ta wymaga doświadczenia 
w posługiwaniu się pistoletem na gorące powietrze. 

1

2

3
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WYBIERAM GEBERIT

PROJEKT  
AMBASADOR

↑

Ambasadorzy chętnie dzielą się 
wiedzą i doświadczeniem na łamach 
prasy drukowanej.

Na dobrą opinię, a przede wszystkim na zaufanie 
klientów – architektów i inwestorów – producenci 
pracują latami. Geberit dostarcza architektom 
na całym świecie technologie i urządzenia, które 
pozwalają im tworzyć komfortowe i funkcjonalne 
przestrzenie do życia. Marka, która działa na  
polskim rynku już ćwierć wieku, zbudowała trwałe 
relacje z największymi pracowniami projektowy-
mi w kraju. Owocem współpracy opartej na  
tak solidnych fundamentach jest realizowany  
od kilku lat projekt „Ambasador Geberit”.

Produkty Geberit rekomenduje wielu polskich architektów.  
Długoletnie doświadczenie oraz skrupulatne budowanie dobrej  
opinii i zaufania do marki, a także innowacyjne produkty  
i ciągłe dążenie do wyznaczania nowych trendów zaowocowały 
szerokim gronem zadowolonych klientów. Doceniając ich zaufa-
nie i rekomendacje, marka zdecydowała się zainicjować projekt  
Ambasador Geberit. Prowadzenie wspólnych działań w obszarze 
komunikacji pozwala uzyskać efekt synergii, korzystny dla każdej 
ze stron. Zaproszenie do grona ambasadorów otrzymało i przy-
jęło jak dotąd kilkanaście pracowni z całej Polski.

SYNERGIA DZIAŁAŃ
Współpraca ambasadorów z marką powinna wygenerować ko-
rzyści dla obu stron, ale przede wszystkim ma być pomocna dla 
użytkowników produktów Geberit. Firma inicjuje wiele akcji, które 
mają na celu wspierać, pomagać i inspirować architektów. W ra-
mach wsparcia prasy drukowanej oraz podtrzymywania stałego 
kontaktu z architektami ambasadorzy otrzymali roczną prenume-
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ratę magazynu Elle Decoration. Powstał również cykl Ambasador 
Geberit w magazynie wnętrzarskim „Czas na Wnętrze”, czyli roz-
mowy Anny Grużewskiej, redaktor naczelnej magazynu, z wybra-
nymi ambasadorami marki. 

Ambasadorzy chętnie występują w roli ekspertów, dzieląc się na 
łamach portali i magazynów wnętrzarskich swoim doświadcze-
niem oraz wiedzą. Wywiady z projektantami i architektami wnętrz 
można przeczytać między innymi na łamach portali kolociebie.com 
i sztuka-wnetrza.pl. 

Architekci dzielą się swoją wiedzą i inspirują użytkowników pod-
czas wydarzeń branżowych. Ambasadorka marki, Anna Koszela, 
wzięła udział w webinarze „OKK! design”, w którym opowiadała  
o projektowaniu łazienki, natomiast Kasia Orwat i Monika Staniec 
podczas konferencji online ,,Najważniejsze w domu: kuchnia i ła-
zienka”, której organizatorem był Time S.A., rozmawiały o tym, jak 
zmieniają się proekologiczne postawy konsumentów oraz jak 
firmy dbają o środowisko i wspierają w tym swoich klientów. 

Akcja w mediach społecznościowych #wybieramGeberit za-
chęca ambasadorów do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami 
dotyczącymi produktów Geberit. Spośród bogatej oferty firmy 
projektanci i architekci wskazują kilka i wyjaśniają, dlaczego aku-
rat te produkty są im bliskie. Posty inspirują użytkowników i są 
bezcennym źródłem wiedzy.  

W ZGODZIE Z NATURĄ
Produkty Geberit tworzone są w zgodzie z zasadami zrównowa-
żonego rozwoju i łączą się z szerszą filozofią życia, co jest doce-
niane zarówno przez klientów, jak i ambasadorów marki. Według 
założeń Geberit design ma być nie tylko piękny, ale i społecznie 
użyteczny. Jednym z największych wyzwań, przed jakim staje 
współczesna architektura, jest ochrona środowiska. Ambasado-
rzy, jako wizytówki marki, a przede wszystkim autorytety w swojej 
branży, w serii webinariów „Geberit dla Ziemi” poruszali zagadnie-
nia ekologii w architekturze wnętrz. W webinariach Geberit obok 
ekspertów marki wzięli udział także ambasadorzy: Robert Ko-
nieczny, Ida Mikołajska i Kasia Orwat. 

Ambasadorzy angażowali się także w proekologiczne działania  
w sieci. Z okazji Światowego Dnia Wody nagrano krótkie filmiki 
promujące oszczędzanie tego cennego surowca. Jest to temat 
szczególnie ważny przy projektowaniu łazienek, gdzie woda ma 
ogromne znaczenie. Geberit razem z ambasadorami świętował 
Światowy Dzień Ziemi, w ramach którego ambasadorzy otrzymali 
od marki ekologiczne kubki wykonane z łuski ryżowej: innowacyj-
nego, biodegradowalnego materiału, który nie zawiera BPA  
ani silikonu. Wykorzystanie naturalnych tworzyw tego rodzaju  
to przyszłość wzornictwa. Z pomocą ambasadorów  
Geberit ma możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców  
i wspólnego motywowania ich do oszczędzania cennego su-
rowca, jakim jest woda. 

↑

Cykl Ambasador Geberit w magazynie „Czas na Wnętrze” 
stanowią rozmowy Anny Grużewskiej, redaktor naczelnej 
magazynu, z wybranymi ambasadorami marki. 

↑

Rozmowa z Przemysławem Powalaczem, prezesem 
Geberit Polska, oraz architektem Robertem Koniecz-
nym, założycielem pracowni KWK Promes i ambasado-
rem marki Geberit w Elle Decoration. 

FAKTY

Projekt Ambasador Geberit

27 ambasadorów marki
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zrzuty ekranu z dowolnej 
aplikacji, która odnotowała 
Twoją aktywność fizyczną.
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Odpowiedzialność społeczna i zaangażowanie 
w projekty, które pozwalają zmieniać świat na 
lepsze, to bardzo istotna część strategii Geberit. 
Marka jest aktywna nie tylko w zakresie zwią-
zanym z architekturą wnętrz, lecz także w wielu 
innych obszarach i od 30 lat wdraża  strategię 
zrównoważonego rozwoju. 

Wspieranie aktywności zawodowej kobiet czy osób z niepełno-
sprawnościami to tylko niektóre z prospołecznych działań marki 
Geberit w Polsce. Firma angażuje się przede wszystkim w tematy 
związane z wodą i higieną, ale nie tylko. Geberit inicjuje aktywno-
ści i jest producentem otwartym na to, co dzieje się dookoła, do-
strzegając problemy i potrzeby towarzyszące nam na co dzień. 

WOMEN POWER, CZYLI KOBIETY GEBERIT
Geberit na swoich kanałach w mediach społecznościowych 
przedstawia pracowników, ale co ważne, podkreśla rolę kobiet 
pracujących w firmie na najrozmaitszych stanowiskach. Dlatego 
pojawił się cykl #kobietyGeberit. Oczywiście są stanowiska  
o mniejszej dostępności dla kobiet (dotyczy to głównie produkcji), 
ale wszelkie pozostałe stoją przed nimi otworem. W pracy liczą 
się kompetencje i zaangażowanie. Wiele działów w Geberit jest 
mocno sfeminizowanych. Marka bardzo ceni umiejętności mięk-
kie, którymi dysponują kobiety. To klucz otwierający wiele drzwi  
i wprowadzający dobrą atmosferę w pracy na co dzień. Przykład? 
Z okazji Dnia Przytulania Hydraulika 15 kobiet Geberit spotkało 
się na wydarzeniu online i wysyłało życzenia do hydraulików.

KOŁO ŁAZIENKI 
Odbywający się co roku konkurs na projekt łazienki organizowany 
przez firmę Geberit zawsze budzi ogromne zainteresowanie 
wśród młodych, początkujących architektów i studentów archi-
tektury. To jedna z najstarszych tego typu inicjatyw w Polsce,  
w tym roku odbędzie się już 23. edycja. Na przestrzeni lat w kon-
kursie wzięły udział setki projektantów i architektów, dla wielu  
z nich był on furtką do kariery. W gronie jurorów zasiadają auto-
rytety z branży projektowej. Konkurs zwraca uwagę na deficyt 
toalet publicznych w Polsce oraz na często pozostawiające wiele 
do życzenia warunki panujące w ogólnodostępnych ubikacjach. 
Przez ponad dwadzieścia lat, dzięki organizatorowi, partnerom, a 
także autorom najciekawszych zgłoszeń, powstały nowoczesne, 
funkcjonalne i estetyczne toalety w wielu punktach na mapie Pol-
ski – m.in. w Warszawie, Krakowie czy Kazimierzu Dolnym.

GEBERIT DZIECIOM
Kolejny projekt od początku został stworzony przez pracowników, 
którzy najpierw założyli Geberit Team, czyli drużynę wspólnie po-
dejmującą m.in. wyzwania biegowe. Na tym polu stworzono pro-
jekt  Geberit Dzieciom, czyli  platformę, która powstała z myślą  
o wsparciu dzieci z niepełnosprawnościami pracowników firmy. 
Pomóc może każdy, kto jest aktywny fizycznie. Wystarczy regu-
larnie rejestrować swoje kilometry na stronie www.geberitdzie-
ciom.pl. Wśród mierzonych aktywności znajdują się między in-
nymi spacery, bieganie, jazda na wózku czy nordic walking, a za 
każde zebrane kilometry pieniądze trafiają na konto potrzebują-
cego dziecka. 

↑

#kobietyGeberit to cykl publikacji w mediach społecznościo-
wych prezentujący sylwetki żeńskiej załogi naszej firmy.

↑

W tym roku hasło przewodnie konkursu brzmi „Toaleta KOŁO 
szlaku”.

↑

W ramach akcji Geberit Dzieciom chcemy pomóc niepełno-
sprawnym i chorym dzieciom pracowników firmy Geberit.
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