PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE GEBERIT

WYBÓR JEST
WAŻNY

ZRÓB TO
DLA SIEBIE
To nie jakaś łazienka, to Twoja łazienka. Wybierasz przycisk,
który odzwierciedla Twój styl. Nie akceptujesz kompromisów
przy wyborze elementów wykończeniowych w łazience. Tutaj
znajdziesz idealny dla siebie przycisk do WC, który rozpieści
Twoją łazienkę swoją funkcjonalnością. Możesz go mieć dzięki
firmie Geberit, która łączy wzorniczą elegancję z innowacyjnymi
funkcjami.

PROSTY WYBÓR?
W tej broszurze znajdziesz zdjęcia przycisków w rzeczywistej wielkości. Złóż ją na pół, przyłóż
do ściany i wybierz przycisk, który pasuje najlepiej do Twojej łazienki i Twoich wymagań.
Więcej informacji na stronie www.geberit.pl
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DESIGN & TRENDY
06

TWOJA ŁAZIENKA,
TWÓJ DESIGN
Wybierz przycisk dla siebie.

PROSTOKĄTNE 30

OKRĄGŁE 50

Przyciski spłukujące Geberit Sigma30,

Przyciski spłukujące Geberit Sigma01,

Omega30, Sigma50, Sigma60, Omega60,
Sigma70, przyciski zdalne Typ 70 oraz typ
geometryczny

Sigma10, Sigma20, Sigma21, Omega20 oraz

BEZDOTYKOWE 66

INDYWIDUALNE 72

Przyciski spłukujące Geberit Sigma80 i

Przyciski spłukujące Geberit Sigma21,

Sigma10 IR

Sigma50 i Sigma70

przyciski zdalne Typ 01 i Typ 10

SERIE WZORNICZE
GEBERIT 80
Jednolity design.

FUNKCJONALNOŚĆ 85
Wybór jest ważny.
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METALE
SZLACHETNE
Dobranie odpowiednich rozwiązań aranżacyjnych
w łazience oznacza konieczność dokładnego
dopasowania poszczególnych detali. Metalowe
przyciski spłukujące w nowych, modnych
kolorach idealnie współgrają z najnowszymi
trendami w bateriach łazienkowych. Natomiast
przyciski szklane, imitujące beton, o powierzchni
łupka Mustang i amerykańskiego orzecha
włoskiego harmonijnie wtapiają się w niemal
każdy styl. Idealne połączenia do wymarzonej
łazienki już istnieją. Wystarczy je odkryć.
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CZERWONE
ZŁOTO
Czerwone złoto w intensywnej, miedzianej
tonacji ociepla łazienkę, stanowiąc zarazem
wyrazisty akcent w zestawieniu
z luksusowymi powierzchniami w jasnych
bądź ciemnych odcieniach.
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GEBERIT SIGMA21

GEBERIT SIGMA50

Pierścienie ozdobne w czerwonym złocie podkreślają
wyrafinowany wygląd całego przycisku spłukującego.

Szczotkowana powierzchnia delikatnie wypukłych przycisków
potęguje ocieplający efekt czerwonego złota.

Pierścienie ozdobne: czerwone zloto;
płyta i przyciski: białe
115.650.SI.1

Pierścienie ozdobne: czerwone złoto;
płyta i przyciski: imitacja betonu
115.650.JV.1

Pierścienie ozdobne: czerwone złoto;
płyta i przyciski: łupek Mustang
115.650.JM.1

Pierścienie ozdobne: czerwone złoto;
płyta i przyciski: czarne
115.650.SJ.1
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Pierścienie ozdobne: czerwone złoto;
płyta i przyciski: amerykański orzech włoski
115.650.JX.1

Na stronie 60 znajdziesz więcej warianów
przycisku Sigma21.

Przyciski: czerwone złoto;
płyta: biała
115.670.11.2

Przyciski: czerowne złoto;
płyta: imitacja betonu
115.670.JV.2

Przyciski: czerwone złoto;
płyta: łupek Mustang
115.670.JM.2

Przyciski: czerwone złoto;
płyta: czarna
115.670.DW.2

Przyciski: czerwone złoto;
płyta: amerykański orzech włoski
115.670.JX.2

Na stronie 38 znajdziesz więcej wariantów
przycisku Sigma50.
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CZARNY CHROM
Subtelna elegancja czarnego chromu jest
doskonałym uzupełnieniem ciemnych odcieni
i kontrastów widocznych w aktualnych trendach
łazienkowych.
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GEBERIT SIGMA21

GEBERIT SIGMA50

Zarówno przy zastosowaniu kontrastu jak i w jednolitej
kolorystyce, pierścienie ozdobne w kolorze czarnego chromu
stanowią wyrazisty akcent.

Matowa, szczotkowana powierzchnia przycisków sprawia, że
całość zyskuje szykowny, loftowy charakter.

Pierścienie ozdobne: czarny chrom;
płyta i przyciski: białe
115.651.SI.1

Pierścienie ozdobne: czarny chrom;
płyta i przyciski: imitacja betonu
115.651.JV.1

Pierścienie ozdobne: czarny chrom;
płyta i przyciski: łupek Mustang
115.651.JM.1

Pierścienie ozdobne: czarny chrom;
płyta i przyciski: czarne
115.651.SJ.1
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Pierścienie ozdobne: czarny chrom;
płyta i przyciski: amerykański orzech włoski
115.651.JX.1

Na stronie 60 znajdziesz więcej wariantów
przycisku Sigma21.

Przyciski: czarny chrom;
płyta: biała
115.671.11.2

Przyciski: czarny chrom;
płyta: imitacja betonu
115.671.JV.2

Przyciski: czarny chrom;
płyta: łupek Mustang
115.671.JM.2

Przyciski: czarny chrom;
płyta: czarna
115.671.DW.2

Przyciski: czarny chrom;
płyta: amerykański orzech włoski
115.671.JX.2

Na stronie 38 znajdziesz więcej wariantów
przycisku Sigma50.
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MOSIĄDZ
Klasyczny, złoty odcień mosiądzu przeżywa
obecnie renesans i nada szykownego
charakteru każdej łazience.
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GEBERIT SIGMA21

GEBERIT SIGMA50

Dzięki ciepłemu, lśniącemu odcieniowi mosiądzu pierścienie
ozdobne są mocno zaakcentowane.

Szczotkowana powierzchnia przycisków sprawia, że złoty
mosiądz lśni pełnym blaskiem.

Pierścienie ozdobne: mosiądz;
płyta i przyciski: białe
115.652.SI.1

Pierścienie ozdobne: mosiądz;
płyta i przyciski: imitacja betonu
115.652.JV.1

Pierścienie ozdobne: mosiądz;
płyta i przyciski: łupek Mustang
115.652.JM.1

Pierścienie ozdobne: mosiądz;
płyta i przyciski: czarne
115.652.SJ.1
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Pierścienie ozdobne: mosiądz;
płyta i przyciski: amerykański orzech włoski
115.652.JX.1

Na stronie 60 znajdziesz więcej wariantów
przycisku Sigma21.

Przyciski: mosiądz;
płyta: biała
115.672.11.2

Przyciski: mosiądz;
płyta: imitacja betonu
115.672.JV.2

Przyciski: mosiądz;
płyta: łupek Mustang
115.672.JM.2

Przyciski: mosiądz;
płyta: czarna
115.672.DW.2

Przyciski: mosiądz;
płyta: amerykański orzech włoski
115.672.JX.2

Na stronie 38 znajdziesz więcej wariantów
przycisku Sigma50..
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CHROM
Ten klasyczny wybór nabiera zupełnie
nowego charakteru, gdy połączymy jego
błyszczący lub matowy wariant
z dowolnym materiałem płyty przycisku
spłukującego.
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GEBERIT SIGMA21

GEBERIT SIGMA50

Osadzone na płytce imitującej beton lub naturalny orzech,
chromowane pierścienie ozdobne stanowią wyrazisty akcent.
Przyciski z serii Sigma21 z chromowanymi pierścieniami są
również dostępne w innych wariantach kolorystycznych.

Matowa, szczotkowana powierzchnia daje fenomenalny efekt.
Przyciski z serii Sigma50 z chromowanymi pierścieniami są również
dostępne w innych wariantach kolorystycznych.

Pierścienie ozdobne: chrom błyszczący;
płyta i przyciski: imitacja betonu
115.884.JV.1

Przyciski: chrom błyszczący;
płyta: imitacja betonu
115.788.JV.2

Pierścienie ozdobne: chrom błyszczący;
płyta i przyciski: amerykański orzech włoski
115.884.JX.1

Na stronie 60 znajdziesz więcej wariantów
przycisku Sigma21.
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Przyciski: chrom błyszczący;
płyta: amerykański orzech włoski
115.788.JX.2

Na stronie 38 znajdziesz więcej wariantów
przycisku Sigma50.
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CZERŃ
NA CZERNI
Czerń jest piękna i coraz bardziej
popularna w łazienkowych aranżacjach.
Geberit proponuje ją w najczystszej
formie, którą ożywiają współgrające ze
sobą błyszczące i matowe elementy.
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BIEL
NA BIELI
Subtelne powierzchnie matowe i błyszczące
odsłaniają nowe oblicze tej klasycznej łazienkowej
barwy. Pierścienie ozdobne i przyciski podkreślają
stonowany design i tworzą delikatne akcenty.
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GEBERIT SIGMA20

GEBERIT SIGMA30

Osadzone na błyszczącej lub matowej powierzchni, pierścienie
ozdobne ożywiają klasyczne barwy czerni i bieli. Powierzchnie
z matową powłoką są łatwe w czyszczeniu.

Wyraziste linie i geometryczne kształty tych dużych przycisków
równoważy ich dolna krawędź. Matową powierzchnię pokryto
powłoką, która jest wyjątkowo łatwa w czyszczeniu.

Płyta i przyciski: czarne;
pierścienie ozdobne: czarne matowe
115.882.DW.1

Płyta i przyciski: białe;
pierścienie ozdobne: białe matowe
115.882.11.1

Płyta i przyciski: czarne;
paski ozdobne: czarne matowe
115.883.DW.1

Płyta i przyciski: białe;
paski ozdobne: białe matowe
115.883.11.1

Płyta i przyciski: czarne matowe;
pierścienie ozdobne: czarne
115.882.16.1, z powłoką easy-to-clean

Płyta i przyciski: białe matowe;
pierścienie ozdobne: białe
115.882.01.1, z powłoką easy-to-clean

Płyta i przyciski: czarne matowe;
paski ozdobne: czarne
115.883.16.1, z powłoką easy-to-clean

Płyta i przyciski:: białe matowe;
paski ozdobne: białe
115.883.01.1, z powłoką easy-to-clean
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Na stronie 56 znajdziesz więcej wariantów
przycisku Sigma20.

Na stronie 34 znajdziesz więcej wariantów
przycisku Sigma30.
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ESTETYKA
I FUNKCJONALNOŚĆ
Stwórz własną łazienkę. Geberit zapewnia dyskretne
i niezawodne funkcje, wyjątkową wygodę i trwałość, a wszystko
to zza ściany. Jedyne co pozostaje widoczne, to "interfejs" do
technologii za ścianą, czyli przycisk uruchamiający. Wybór
odpowiedniego przycisku jest niezmiernie ważny, ponieważ
będzie Ci on towarzyszył przez najbliższe lata. Wybierz taki,
który najlepiej spełni Twoje oczekiwania i będzie idealnie
pasował do wnętrza Twojej łazienki. Przyciski o kształcie
prostokątnym mają wiele nowoczesnych funkcji. Dzięki szerokiej
gamie tej serii przycisków możesz stworzyć nowoczesną
i indywidualną łazienkę sam.
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GEBERIT SIGMA30
Z FUNKCJĄ "STOP"
→→ Pięć wariantów kolorystycznych.
→→ Wybrane kolory przycisków dostępne są z
matową powłoką easy-to-clean*.
→→ Oszczędne spłukiwanie z funkcją "stop".
→→ Wykonane z metalu.
→→ Duży przycisk spłukujący.
→→ Dostępna seria wzornicza przycisków do pisuaru
typ 30.
→→ Możliwość zastosowania pojemnika na kostkę
Geberit DuoFresh (patrz strona 88).
→→ Możliwość połączenia z modułem Geberit
DuoFresh (patrz strona 90).
→→ Możliwość zabezpieczenia przed nieuprawnionym
demontażem.

stal szczotkowana / chrom
błyszczący / stal szczotkowana
115.893.KX.1*
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czarny mat / chrom błyszczący /
czarny mat
115.893.14.1*

biały / chrom błyszczący / biały
115.893.KJ.1
115.893.JT.1* (mat)

chrom błyszczący / stal
szczotkowana / chrom
błyszczący
115.893.KY.1

pozłacany
115.893.45.1
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GEBERIT SIGMA30

→→ Sześć wariantów kolorystycznych.
→→ Wybrane kolory przycisków dostępne są z matową
powłoką easy-to-clean*.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Tworzywo sztuczne najwyższej jakości.
→→ Dostępna seria wzornicza przycisków do pisuaru typ 30.
→→ Możliwość zastosowania pojemnika na kostkę
Geberit DuoFresh (patrz strona 88).
→→ Możliwość połączenia z modułem Geberit DuoFresh
(patrz strona 90).
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chrom błyszczący / chrom
matowy / chrom błyszczący
115.883.KH.1

biały / chrom błyszczący / biały
115.883.KJ.1
115.883.JT.1* (mat)

biały / pozłacany / biały
115.883.KK.1

biały / chrom matowy / chrom
matowy
115.883.KL.1

czarny / chrom błyszczący /
czarny
115.883.KM.1
115.883.14.1* (mat)

chrom matowy / chrom
błyszczący / chrom matowy
115.883.KN.1
115.883.JQ.1*
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GEBERIT OMEGA30

25%

Rzeczywiste wymiary przycisku = 25% mniejszy niż przycisk Sigma30.

→→ Sześć wariantów kolorystycznych.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Wybrane kolory przycisków dostępne są z
matową powłoką easy-to-clean*.
→→ Tworzywo sztuczne najwyższej jakości.
→→ Wyjątkowo małe wymiary.
→→ Spłukiwanie od przodu lub od góry.
→→ Dostępna seria wzornicza przycisków
do pisuaru typ 30.
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chrom błyszczący / chrom matowy / chrom błyszczący
115.080.KH.1

chrom matowy / chrom
błyszczący / chrom matowy
115.080.KN.1
115.080.JQ.1*

czarny / chrom błyszczący /
czarny
115.080.KM.1

biały / pozłacany / biały
115.080.KK.1

biały / chrom błyszczący / biały
115.080.KJ.1

biały / chrom matowy / chrom
matowy
115.080.KL.1
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GEBERIT SIGMA50

→→ Dziesięć wariantów kolorystycznych.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Wykonanie ze szkła, łupka, tworzywa sztucznego lub metalu.
→→ Brak ramki dookoła wypełnienia.
→→ Przycisk wykonany z solidnego odlewu cynkowego.
→→ Dostępna seria wzornicza przycisków do pisuaru typ 50.
→→ Możliwość zastosowania pojemnika na kostkę
Geberit DuoFresh (patrz strona 88).

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

→→ Możliwość połączenia z modułem Geberit DuoFresh
(patrz strona 90).
szkło lava
115.788.JK.2

szkło sand grey
115.788.JL.2

biały alpin
115.788.11.2

szkło dymione
115.788.SD.2

czarny RAL 9005
115.788.DW.2

łupek Mustang
115.788.JM.2

chrom błyszczący
115.788.21.2

stal szczotkowana
115.788.GH.2*

→→ Możliwość wypełnienia własnym materiałem
(patrz strona 74).
→→ Przyciski uruchamiające pokryte powłoką easy-to-clean*.
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GEBERIT SIGMA60

24%

Rzeczywiste wymiary przycisku = 24% mniejszy niż przycisk Sigma30.

→→ Pięć wariantów kolorystycznych.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Wykonanie ze szkła lub metalu.
→→ Przycisk zlicowany ze ścianą.
→→ Opcjonalna ramka ozdobna.
→→ Zdobywca nagród za design.

NOWOŚĆ

stal szczotkowana
115.640.GH.1*
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szkło sand grey
115.640.JL.1

NOWOŚĆ

szkło białe
115.640.SI.1

szkło czarne
115.640.SJ.1

szkło lava
115.640.JK.1

Uwaga: W przypadku zastosowania stelaża ze spłuczką Geberit Sigma 12 cm należy zakupić
dodatkowo zestaw montażowy (243.168.00.1). Montaż zestawu przed pokryciem stelaża.

41

GEBERIT OMEGA60

32%

Rzeczywiste wymiary przycisku = 32% mniejszy niż przycisk Sigma60.

→→ Pięć wariantów kolorystycznych.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Wykonanie ze szkła lub metalu.
→→ Wyjątkowo małe wymiary.
→→ Przycisk zlicowany ze ścianą.
→→ Opcjonalna ramka ozdobna.
→→ Spłukiwanie od przodu lub od góry.

NOWOŚĆ

stal szczotkowana
115.081.GH.1*
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szkło lava
115.081.JK.1

NOWOŚĆ

szkło białe
115.081.SI.1

szkło czarne
115.081.SJ.1

szkło sand grey
115.081.JL.1
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GEBERIT SIGMA70

→→ Pięć wariantów kolorystycznych..
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Wykonanie ze szkła lub stali nierdzewnej.
→→ Łatwe, wymagające nieznacznej siły spłukiwanie.
→→ Technologia pneumatyczna zasilana
serwo-mechanizmem.
→→ Łatwe czyszczenie.
→→ Wygląda, jakby unosił się w powietrzu.
→→ Możliwość wypełnienia własnym materiałem
(patrz strona 76).

NOWOŚĆ

szkło białe
115.620.SI.1
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szkło lava
115.620.JK.1

NOWOŚĆ

szkło sand grey
115.620.JL.1

szkło czarne
115.620.SJ.1

szczotkowana stal nierdzewna
115.625.FW.1
do spłuczki podtynkowej
Sigma 8cm
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ZDALNY PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
GEBERIT TYP 70

85%

Rzeczywiste wymiary przycisku = 85% mniejszy niż przycisk Sigma70.

→→ Pięć wariantów kolorystycznych.
→→ Wykonanie ze szkła lub stali nierdzewnej.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Możliwość umieszczenia w odległości do 1.7 m
od spłuczki.
→→ Dostępne wersje do zabudowy ciężkiej i lekkiej do
spłuczek Sigma 12 cm, Sigma 8 cm oraz Omega
i do zabudowy meblowej do spłuczek Omega.
→→ Zdalne, wymagające niewielkiej siły spłukiwanie
dzięki serwo-mechanizmowi.
→→ Łatwe czyszczenie.
→→ Informacja o zaślepkach otworu serwisowego
na stronie 87.
NOWOŚĆ

Do zabudowy cieżkiej i lekkiej:
Typ 70 Sigma 12 cm:
Typ 70 Omega:
Typ 70 Sigma 8 cm:
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szkło białe
115.630.SI.1
115.084.SI.1
115.635.SI.1

szkło lava
115.630.JK.1
115.084.JK.1
115.635.JK.1

NOWOŚĆ

szkło sand grey
115.630.JL.1
115.084.JL.1
115.635.JL.1

szkło czarne
115.630.SJ.1
115.084.SJ.1
115.635.SJ.1

szczotkowana stal nierdzewna
115.630.FW.1
115.084.FW.1
115.635.FW.1
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ZDALNY PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
GEBERIT TYP GEOMETRYCZNY

76%

Rzeczywiste wymiary przycisku = 76% mniejszy niż przycisk Sigma10.

NOWOŚĆ

→→ Cztery warianty kolorystyczne.
→→ Dwa warianty objętościowe.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Możliwość umieszczenia w odległości do 1.7 m
od spłuczki.
→→ Pasuje wzorniczo do przycisku Sigma30.
→→ Dostępne wersje do zabudowy ciężkiej i lekkiej
do spłuczek 12 cm oraz 8 cm.

Przyciski wypukłe

Przyciski płaskie

→→ Zdalne, pneumatyczne spłukiwanie.
→→ W przypadku zastosowania przycisków zdalnych
konieczna jest rewizja do spłuczki podtynkowej.
Informacja o zaślepkach otworu serwisowego na
stronie 87.
Przyciski płaskie

biały
116.051.KT.1 *
116.053.KT.1 **
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Przyciski wypukłe

czarny
116.051.KV.1 *
116.053.KV.1 **

chrom szczotkowany
116.051.GH.1 *
116.053.GH.1 **

chrom błyszczący
116.051.KA.1 *
116.053.KA.1 **

* Do spłuczek Geberit Sigma 12 cm

chrom błyszczący
116.052.21.1 *
116.054.21.1 **
** Do spłuczek Geberit Sigma 8 cm

49

IDEALNY KSZTAŁT:
OKRĄG
Estetyczne krągłości zapewniające relaksujące wrażenie
z łazienki. Okręgi to kształty idealne: można je jedynie przesunąć
lub uporządkować. Przyciski spłukujące Geberit korzystają
z nowych form ich stosowania i dopasowują się do współczesnych
trendów, z okalającymi ozdobnymi pierścieniami lub bez nich.
Krągłości mogą harmonijnie stapiać się lub dążyć ku sobie.
Rezultat jest zawsze imponujący.
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GEBERIT SIGMA01

→→ Osiem wariantów kolorystycznych.
→→ Wybrane kolory przycisków dostępne są z matową powłoką
easy-to-clean*.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Dostępna seria wzornicza przycisków do pisuaru typ 01.
→→ Tworzywo sztuczne najwyższej jakości.
→→ Możliwość zastosowania pojemnika na kostkę
Geberit DuoFresh (patrz strona 88).
→→ Możliwość połączenia z modułem Geberit DuoFresh
(patrz strona 90).

biały alpin
115.770.11.5

czarny RAL 9005
115.770.DW.5

chrom błyszczący
115.770.21.5

biały / żółty / zielony
115.770.LA.5

chrom matowy
115.770.JQ.5*

chrom błyszczący / chrom
matowy
115.770.KA.5

edelmessing
115.770.DT.5

biały / niebieski / czerwony
115.770.LB.5
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GEBERIT SIGMA10

→→ Siedem wariantów kolorystycznych.
→→ Wybrane kolory przycisków dostępne są z matową
powłoką easy-to-clean*.
→→ Oszczędne spłukiwanie z funkcją "stop".
→→ Spłukiwanie manualne lub elektroniczne (patrz strona 70).
→→ Dostępna seria wzornicza przycisków do pisuaru typ 10.
→→ Tworzywo sztuczne najwyższej jakości.
→→ Dostępna wersja ze stali nierdzewnej i z zabezpieczeniem.
→→ Mozliwość zastosowania pojemnika na kostkę
Geberit DuoFresh (patrz strona 88).
→→ Możliwość połączenia z modułem Geberit DuoFresh
(patrz strona 90).

biały / chrom matowy /
chrom matowy
115.758.KL.5
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biały / chrom błyszczący /
biały
115.758.KJ.5
115.758.JT.5* (mat)

biały / pozłacany / biały
115.758.KK.5

czarny / chrom błyszczący /
czarny
115.758.KM.5
115.758.14.5* (mat)

chrom matowy / chrom
błyszczący / chrom matowy
115.758.KN.5
115.758.JQ.5*

chrom błyszczący / chrom
matowy / chrom błyszczący
115.758.KH.5

szczotkowana stal
nierdzewna / polerowana /
szczotkowana
115.758.SN.5*
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GEBERIT SIGMA20

→→ Siedem wariantów kolorystycznych.
→→ Wybrane kolory przycisków dostępne są z matową
powłoką easy-to-clean.*
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Dostępna seria wzornicza przycisków do pisuaru typ 10.
→→ Tworzywo sztuczne najwyższej jakości.
→→ Dostępna wersja ze stali nierdzewnej i z zabezpieczeniem.
→→ Możliwość zastosowania pojemnika na kostkę
Geberit DuoFresh (patrz strona 88).
→→ Możliwość połączenia z modułem Geberit DuoFresh
(patrz strona 90).

biały / chrom matowy /
chrom matowy
115.882.KL.1
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chrom błyszczący / chrom
matowy / chrom błyszczący
115.882.KH.1

biały / chrom błyszczący /
biały
115.882.KJ.1
115.882.JT.1* (mat)

biały / pozłacany / biały
115.882.KK.1

czarny / chrom błyszczący /
czarny
115.882.KM.1
115.882.14.1* (mat)

chrom matowy / chrom
błyszczący / chrom matowy
115.882.KN.1
115.882.JQ.1* (mat)

szczotkowana stal
nierdzewna / polerowana /
szczotkowana
115.882.SN.1*
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GEBERIT OMEGA20

25%

Rzeczywiste wymiary przycisku = 25% mniejszy niż przycisk Sigma20.

→→ Sześć wariantów kolorystycznych.
→→ Wybrane kolory przycisków dostępne są z matową
powłoką easy-to-clean.*
→→ Wyjątkowo małe wymiary.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Okrągłe przyciski z kontrastującymi pierścieniami.
→→ Spłukiwanie od przodu lub od góry.
→→ Dostępna seria wzornicza przycisków do pisuaru typ 10.

czarny / chrom błyszczący /
czarny
115.085.KM.1

chrom błyszczący / chrom
matowy / chrom błyszczący
115.085.KH.1

chrom matowy / chrom
błyszczący / chrom matowy
115.085.KN.1
115.085.JQ.1*

biały / chrom błyszczący /
biały
115.085.KJ.1

biały / pozłacany / biały
115.085.KK.1

biały / chrom matowy /
chrom matowy
115.085.KL.1
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GEBERIT SIGMA21

→→ Siedem wariantów kolorystycznych.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Pierścienie ozdobne chromowane.
→→ Wykonanie ze szkła lub łupka.
→→ Przycisk wykonany z solidnego odlewu cynkowego.
→→ Brak ramki dookoła wypełnienia.
→→ Możliwość zastosowania pojemnika na kostkę Geberit
DuoFresh (patrz strona 88).
→→ Mozliwość połączenia z modułem Geberit DuoFresh
(patrz strona 90).
→→ Możliwość wypełnienia własnym materiałem (patrz strona 78).

NOWOŚĆ

szkło białe
115.884.SI.1
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szklo czarne
115.884.SJ.1

szkło sand grey
115.884.JL.1

NOWOŚĆ

łupek Mustang
115.884.JM.1

szkło lava
115.884.JK.1
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ZDALNY PRZYCISK
SPŁUKUJACY GEBERIT TYP 01

83%

Rzeczywiste wymiary przycisku = 83% mniejszy niż przycisk Sigma10.

→→ Trzy warianty kolorystyczne.
→→ Pojedyńcze lub oszczędne dwudzielne spłukiwanie.
→→ Możliwość umieszczenia w odległości do 1.7 m od
spłuczki.
→→ Dostępne wersje do zabudowy ciężkiej i lekkiej
do spłuczek 12 cm oraz 8 cm i do zabudowy
meblowej do spłuczek 12 cm.
→→ Zdalne, pneumatyczne spłukiwanie. W przypadku
zastosowania przycisków zdalnych konieczna
jest rewizja do spłuczki podtynkowej.
→→ Informacja o zaślepkach otworu serwisowego na
stronie 87.

Podtynkowy do spłuczek 12 cm:
Podtynkowy do spłuczki Sigma 8 cm:
Meblowy do spłuczek 12 cm:
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Mała obręcz - montaż w zabudowie
meblowej

biały
116.042.11.1
116.043.11.1
116.050.11.1

chrom matowy
116.042.46.1
116.043.46.1
116.050.46.1

Duża obręcz - montaż w ścianie
masywnej lub lekkiej

chrom błyszczący
116.042.21.1
116.043.21.1
116.050.21.1
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ZDALNY PRZYCISK
SPŁUKUJĄCY GEBERIT TYP 10

83%

Rzeczywiste wymiary przycisku = 83% mniejszy niż przycisk Sigma10.

→→ Pięć wariantów kolorystycznych.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Elegancki pierścień dekoracyjny.
→→ Możliwość umieszczenia w odległości do 1.7 m
od spłuczki.
→→ Dostępne wersje do zabudowy ciężkiej i lekkiej
do spłuczek 12 cm oraz 8 cm i do zabudowy
meblowej do spłuczek 12 cm.
→→ Zdalne, pneumatyczne spłukiwanie.
→→ W przypadku zastosowania przycisków zdalnych
konieczna jest rewizja do spłuczki podtynkowej.
Informacja o zaślepkach otworu serwisowego na
stronie 87.

Podtynkowy do spłuczek 12 cm:
Podtynkowy do spłuczki Sigma 8 cm:
Meblowy do spłuczek 12 cm:
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biały / chrom błyszczący
116.055.KJ.1
116.056.KJ.1
116.057.KJ.1

biały / pozłacany
116.055.KK.1
116.056.KK.1
116.057.KK.1

Mała obręcz - montaż w zabudowie
meblowej

czarny / chrom błyszczący
116.055.KM.1
116.056.KM.1
116.057.KM.1

chrom matowy
116.055.KN.1
116.056.KN.1
116.057.KN.1

Duża obręcz - montaż w ścianie
masywnej lub lekkiej

chrom błyszczący
116.055.KH.1
116.056.KH.1
116.057.KH.1
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SPŁUKIWANIEBEZDOTYKOWE
Elektroniczna higiena. Coraz więcej osób zauważa
korzyści płynące z możliwości bezdotykowej
obsługi spłuczki. Geberit, dzięki stosowanej w swoich
systemach nowoczesnej technologii może bez
przeszkód spełnić oczekiwania klientów, którzy chcą
higienicznie i łatwo korzystać z toalety. Bezdotykowa
obsługa staje się standardem.
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GEBERIT SIGMA80

→→ Dwa warianty kolorystyczne.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Bezdotykowe spłukiwanie.
→→ Wykonanie ze szkła wysokiej jakości.
→→ Oświetlenie LED w pięciu kolorach.
→→ Funkcja automatycznego spłukiwania.
→→ Zdobywca wielu nagród za design.
→→ Dostępny wariant do spłuczek Sigma 12 cm i Sigma 8 cm.
↑
KOLOR PASUJĄCY DO TWOJEGO NASTROJU
Kiedy zbliżysz się do WC dwie linie światła LED wskażą
dwie możliwości spłukiwania.

szkło czarne
Sigma12 cm: 116.090.SG.1
Sigma 8 cm: 116.092.SG.1
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szkło lustrzane
Sigma12 cm: 116.090.SM.1
Sigma 8 cm: 116.092.SM.1
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GEBERIT SIGMA10
BEZDOTYKOWA
→→ Siedem wariantów kolorystycznych.
→→ Oszczędne, dwudzielne spłukiwanie.
→→ Bezdotykowe spłukiwanie.
→→ Zasilanie bateryjne lub z sieci.
→→ Funkcja automatycznego spłukiwania.
→→ Możliwość wyboru wersji dodatkowo z uruchamianiem
mechanicznym.
→→ Dostępna seria wzornicza przycisków do pisuaru typ 10.
→→ Dostępna wersja ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem
przed nieuprawnionym demontażem.

czarny / chrom błyszczący
115.907.KM.1

chrom matowy / chrom
błyszczący
115.907.KN.1

chrom błyszczący / chrom
matowy
115.907.KH.1

biały/ chrom błyszczący
115.907.KJ.1

biały / chrom matowy
115.907.KL.1

biały / pozłacany
115.907.KK.1
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szczotkowana stal
nierdzewna / polerowana
115.907.SN.1
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DOWOLNY
PROJEKT
Twoja łazienka, Twój styl. Stwórz łazienkę, która jest
wyjątkowa - bo według Twojego projektu. Wybierz
wszystkie produkty i motywy sam. Możesz wybrać jakie
chcesz wypełnienie do przycisków spłukujących
Geberit Sigma21, Sigma50 i Sigma70. Wybierz takie,
które idealnie będzie pasowało do płytek bądź stylu
łazienki. Twoja wyobraźnia nie ma ograniczeń.

→ INDYWIDUALNY
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INDYWIDUALNY PRZYCISK
GEBERIT SIGMA50

↑
PRZYCISK SPŁUKUJĄCY GEBERIT SIGMA50.
Twoja łazienka może być wyjątkowa. Twój
ulubiony materiał lub motyw jako przycisk spłukujący
połączony z funkcjonalnym i nowoczesnym
przyciskiem Sigma50.
Grubość wypełnienia do 4 mm.
Kolor przycisku: chrom		
Kolor przycisku: czerwone złoto
Kolor przycisku: czarny chrom		
Kolor przycisku: mosiądz		
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115.788.00.2
115.670.00.2
115.671.00.2
115.672.00.2
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INDYWIDUALNY PRZYCISK
GEBERIT SIGMA70

↑
PRZYCISK SPŁUKUJĄCY GEBERIT SIGMA70
Baw się różnymi materiałami i projektami. Ponieważ
Geberit Sigma70 nie ma widocznych przycisków, otwiera
dla Ciebie zupełnie nowe możliwości projektowe.
Waga wypełnienia do 1.5 kg.
Przycisk bazowy:
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115.620.00.1
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INDYWIDUALNY PRZYCISK
GEBERIT SIGMA21

↑
PRZYCISK SPŁUKUJĄCY GEBERIT SIGMA21
Spraw, żeby był Twój. Brak ramki w konstrukcji przycisku
to brak ograniczeń przy wyborze materiału. Konstrukcja
umożliwia wypełnienie przycisku dowolnym materiałem.
Grubość wypełnienia do 4 mm.
Kolor obręczy: chrom		
Kolor obręczy: czerwone złoto		
Kolor obręczy: czarny chrom		
Kolor obręczy: mosiądz		
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115.884.00.1
115.650.00.1
115.651.00.1
115.652.00.1
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TWÓJ STYL,
TWÓJ WYBÓR

TYP 30

TYP 50

TYP 60

PRZYCISK
SPŁUKUJĄCY
OMEGA

STEROWANIE
ZDALNE

PRZYCISK DO
PISUARU
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TYP 01

TYP 10

TYP 20

TYP 21

TYP 10

PRZYCISK
SPŁUKUJĄCY
SIGMA

Indywidualny

* Rekomendowany wzór, pasujący do rodziny wzorniczej.

TYP 70

Indywidualny

Indywidualny

TYP 80

SPŁUCZKI PODTYNKOWE SIGMA I OMEGA

DLA KAŻDEJ ŁAZIENKI
112 cm

Wszystko do siebie pasuje: stosowane w połączeniu ze
spłuczką przyciski z serii Sigma oferują dużą funkcjonalność
i komfort. Systemy spłukujące Geberit Omega to ponadprzeciętna elastyczność i mniejsze przyciski spłukujące. Oba
systemy nie wymagają użycia narzędzi w końcowym etapie
montażu, a także posiadają 25-letnią gwarancję dostępności
części zamiennych.
Dzięki temu masz szeroki wybór przycisków i stelaży, a dzięki
jednolitym nazwom będziesz miał pewność, że wszystko będzie
do siebie pasowało.

10 LAT GWARANCJI NA WSZYSTKIE
ELEMENTY STELAŻA PODTYNKOWEGO

98 cm

→→ Spłukiwanie od przodu
→→ S
 telaże dla toalet bez barier
z regulacją wysokości
zawieszenia miski WC

→→ S
 zeroki wybór wysokości zabudowy:
112, 98 i 82 cm

→→ M
 ożliwość montażu w
narożniku

→→ Spłukiwanie od przodu

→→ U
 suwanie nieprzyjemnych
zapachów

→→ S
 płukiwanie od góry dla stelaży
o wysokości zabudowy 82 i 98 cm

→→ O
 dpowiednie dla przycisków
zdalnych

→→ Mniejsze przyciski spłukujące

Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm
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82 cm

→→ Wysokość zabudowy 112 cm

→→ Odpowiednie dla przycisków zdalnych

Spłuczka podtynkowa Omega

83

WYBÓR JEST
WAŻNY
Inteligentna technologia Geberit. Jeśli możesz
spłukać toaletę bezdotykowo, jeśli eleganckie kolory
wprowadzają przyjemną atmosferę do Twojej łazienki,
jeśli nieprzyjemne zapachy znikają zanim je wyczujesz,
oznacza to, że w Twojej łazience znajdują się wyjątkowe
produkty Geberit. Dzięki ich niezawodności i trwałości
będziesz mógł cieszyć się nimi przez długie lata.
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ZDALNE PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE GEBERIT

→
NACISKANY TYSIĄCE RAZY
Pneumatyczne przyciski Geberit Typ 01
i Typ 10 były testowane latami. Ich technologia
jest oparta na ciśnieniu powietrza (nie na
zasilaniu elektrycznym).

ZDECYDOWANIE
WYGODNIEJSZE

←
DOPRACOWANY NACISK
Dzięki serwo-mechanizmowi zastosowanemu w przycisku Typ 70, wystarczy
użyć niewielkiej siły, aby spłukać toaletę.
Niepotrzebne jest zasilanie elektryczne.

Optymalne rozwiązanie. Ze względu na różne
projekty łazienek, zastosowanie przycisku zdalnego
może okazać się idealnym rozwiązaniem. Na
przykład przy zastosowaniu niskiego stelaża Omega
ze spłukiwaniem z przodu, otwarta deska WC może
zakryć przycisk. Stosując sterowanie zdalne możesz
przenieść przycisk w dowolne miejsce w łazience
na odległość do 1.7 metra od spłuczki.

→ZDALNE SPŁUKIWANIE
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→
DYSKRETNIE
Dostępne w wielu kolorach i materiałach
zaślepki Geberit znakomicie maskują otwór
serwisowy. Wersja wypełniana własnym
materiałem pozwala prawie całkowicie
zapomnieć o jego istnieniu.
87

1

POJEMNIK NA KOSTKĘ HIGIENICZNĄ

HIGIENICZNA ŚWIEŻOŚĆ
NA DŁUGI CZAS
Przesuń przycisk, umieść kostkę higieniczną w pojemniku i gotowe.
Tak łatwe jest utrzymanie higienicznej świeżości w toalecie przez długi czas.
Opcjonalny pojemnik na kostkę higieniczną jest kompatybilny z większością
przycisków serii Sigma i może być zamontowany w dowolnym czasie.
Umieszczona w pojemniku kostka powoli uwalnia swój skład zapewniając
czystość i higienę miski WC przy każdym spłukaniu, jednocześnie zapewniając
świeży zapach.

2

1 To takie proste: przesuń przycisk.
2 Umieść kostkę higieniczną w pojemniku
3 Zamknij i ciesz się świeżością przy każdym spłukaniu.
Do spłuczki Sigma 12 cm:
115.062.21.1 - ramka w chromie błyszczącym
115.062.BZ.1 - ramka w kolorze szarym antracytowym

3

Do spłuczki Sigma 8 cm:
115.063.21.1 - ramka w chromie błyszczącym
115.063.BZ.1 - ramka w kolorze szarym antracytowym

→P
 OJEMNIK NA
KOSTKĘ HIGIENICZNĄ
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ŚWIEŻE POWIETRZE
DLA WSZYSTKICH
Nieprzyjemne zapachy w toalecie należą już do przeszłości.
92% ludzi twierdzi, że zapachy wpływają na ich samopoczucie. To
wystarczający powód, aby osoba korzystająca z toalety chwilę po
kimś innym nie musiała zmagać się z nieprzyjemnym zapachem.
Rozwiązanie problemu od lat stosowane w kuchni teraz staje się
standardem w łazience. Zwykłe sposoby radzenia sobie z tym
problemem, jak otwieranie okna czy stosowanie odświeżaczy
powietrza nie są dobrym rozwiązaniem. Moduł Geberit DuoFresh
w prosty sposób niweluje problem nieprzyjemnych zapachów odciąga zanieczyszczone powietrze bezpośrednio z miski WC,
a następnie przepuszczając je przez filtr ceramiczny, wtłacza
oczyszczone już powietrze z powrotem do łazienki. Konieczność
wymiany filtra jest komunikowana przez diodę dyskretnie umieszczoną u dołu przycisku, a sama wymiana jest wyjątkowo prosta.
Moduł Geberit DuoFresh można łatwo zainstalować w każdej
spłuczce Geberit Sigma oraz można go połączyć z większością
przycisków spukujących z serii Sigma.

Filtr ceramiczny oraz pojemnik na kostkę higieniczną
DuoFresh są łatwo dostępne - znajdują się tuż za
przyciskiem.

Powietrze oczyszcza specjalny filtr ceramiczny. Cichy
wentylator wtłacza czyste powietrze z powrotem do
łazienki.

Wbudowane orientacyjne oświetlenie LED
umieszczone za przyciskiem u dołu, w ciemności
zapewni bezproblemowe dotarcie do toalety perfekcyjne rozwiązanie.

W ofercie moduły Geberit DuoFresh z uruchamianiem:
automatycznym Sigma 12 cm: 115.050.21.1, 115.050.BZ.1 / Sigma 8 cm: 115.052.21.1, 115.052.BZ.1
ręcznym Sigma 12 cm: 115.051.21.1, 115.051.BZ.1 / Sigma 8 cm: 115.053.21.1, 115.053.BZ.1

Nieprzyjemne zapachy odciągane są bezpośrednio w
miejscu powstawania.
→ USUWANIE ZANIECZYSZCZONEGO POWIETRZA
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BEZDOTYKOWO

ESTETYCZNA
HIGIENA
Przyciski do WC
i pisuarów dostępne są
w pasujących do siebie
wzorach.

→BEZDOTYKOWE
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Jeśli szukasz higieny bez kompromisów,
to mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie.
Bezdotykowe sterowania do WC spełnią
wszystkie Twoje wymagania - zawsze
w pełni higienicznie.
93

1

2

DZISIEJSZE TOALETY
IDĄ Z DUCHEM CZASU
Podłączenie elektryczne to dzisiaj standard. Zastosowanie
podłączenia elektrycznego w WC wynika z potrzeb naszych
klientów: łazienka powinna dostosowywać się do potrzeb.
W stelażach podtynkowych Geberit znajdziesz wszystko,
co jest wymagane, aby podłączyć np. toaletę myjącą
Geberit AquaClean, czy przycisk spłukujący Geberit Sigma80.

3
1 M
 oduł Geberit DuoFresh wraz ze zintegrowanym orientacyjnym oświetleniem LED.
Możliwość zastosowania z większością przycisków spłukujących Geberit Sigma.
2 Bezdotykowe sterowanie do WC Sigma80.
3 Toaleta myjąca Geberit AquaClean Mera o wyjątkowym wzornictwie i licznymi funkcjami
zapewniającymi komfort i higienę.
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Przedstawione w broszurze na zdjęciach kolory przycisków mogą się różnić od kolorów
rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w asortymencie.

