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Od pewnego czasu obserwujemy trend pozbywania się z łazienki 
tradycyjnych brodzików. Czego jak czego, ale rezygnacji z takiego, 
zdawałoby się, bardzo oczywistego rozwiązania trudno było się 
spodziewać. Nasi klienci skłaniają się coraz częściej w kierunku mniej 
oczywistych wyborów – mowa oczywiście o odpływach podłogowych 
i ściennych oraz o bardziej naturalnych brodzikach kamiennych, 
zlicowanych z powierzchnią podłogi.

Odpływy, mimo swoich oczywistych zalet technicznych, mają też 
cechę, której nie doścignie nigdy żaden tradycyjny brodzik – dyskrecję. 
Nierzucający się w oczy CleanLine ukryty w podłodze lub elegancka 
pokrywa odpływu ściennego za każdym razem optycznie powiększają 
łazienkę i zajmują mniej miejsca, co jest szczególnie istotne na coraz 
mniejszych metrażach, jakie obserwujemy na rynku.

Z kolei brodziki również przechodzą swoją ewolucję. Klasyczne brodziki 
akrylowe są zastępowane płaskimi i subtelnymi rozwiązaniami, a coraz 
częściej jako materiał, zamiast akrylu, wybierany jest kamień o strukturze 
łupka. Brodzik mineralny jest nie tylko bardziej atrakcyjny wizualnie, ale 
też przyjemniejszy w dotyku. W dodatku występuje w wielu możliwych 
wariantach kolorystycznych, a tym samym zachęca do eksperymentowania 
z fakturami i materiałami wykorzystywanymi w łazience. 

W nowoczesnej łazience króluje obecnie brodzik kamienny lub podłoga 
z odpływem liniowym lub ściennym. Taki trend z pewnością utrzyma się 
w ciągu najbliższych lat. 

Mamy nadzieję, że nasza broszura #Inspiracje zachęci Was do 
zaprojektowania idealnej, pięknej i ponadczasowej łazienki – zarówno 
w strefie prysznica, jak i w pozostałej jej części.

Oddajemy w Twoje ręce kolejną 
edycję magazynu pełnego 
inspiracji, wykorzystującego 
produkty marki Geberit i Koło.

Drogi Czytelniku,
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Urządzanie małej przestrzeni zawsze wydaje się 
problematyczne. Dotyczy to zwłaszcza łazienki, 
której metraż najczęściej jest ograniczony. Do 
tego dochodzi brak naturalnego światła, które 
by optycznie rozświetlało wnętrze. Trzeba 
więc dokładnie przemyśleć wszystkie dostępne 
rozwiązania – funkcjonalne rozmieszczenie 
poszczególny stref użytkowych, wybór 
kolorystyki oraz wyposażenia. Łazienka bowiem 
to nie tylko pomieszczenie higieniczno-sanitarne, 
ale też pokój kąpielowy, miejsce codziennych 
rytuałów pielęgnacyjnych, a często też pralnia. 
Co więcej, korzystają z niej zarówno dzieci, jak 
i osoby starsze. Jej wyposażenie musi więc być 
bezpieczne, komfortowe oraz uniwersalne. Jak 
zatem urządzić małą łazienkę?

W małej łazience każdy centymetr jest na wagę 
złota, dlatego tak ważne jest tu ergonomiczne 
rozmieszczenie poszczególnych stref i wybór 
wyposażenia. Pozwoli ono na optymalne 
wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Przede 
wszystkim powinniśmy wyznaczyć podstawowe 
strefy w łazience: kąpieli, umywalki, WC oraz pralni 
z dodatkowym miejscem do przechowywania, 
zadbać by się nie przenikały oraz zapewnić łatwy 
dostęp do każdej z nich. Aby korzystanie z łazienki 
było przyjemne i bezkolizyjne należy zachować 
pewne odległości między poszczególnymi 
sprzętami. Miska WC powinna być zawieszona 
minimum 20 cm od prostopadłej ściany, a przed nią 
powinna pozostać wolna przestrzeń o wymiarach 
80x60–80 cm. Umywalkę należy umiejscowić 
w pobliżu toalety – 30 cm od ściany prostopadłej 
na wysokości 80–85 cm (dla wyższych osób nawet 
90cm) i zagwarantować wolną przestrzeń przed 
nią o wymiarach 100x70 cm. Zgodnie z zasadami 
ergonomii strefa umywalki powinna oddzielać 
strefę WC od kąpielowej. W tej ostatniej możemy 
zdecydować się na wannę, która może przylegać do 
2, a nawet 3 ścian. Wolna przestrzeń przed wanną 
powinna wynosić 100–120x70–100 cm. Coraz większą 
popularnością cieszy się także prysznic, do którego 
swobodny dostęp zapewni przestrzeń o wymiarach 
80–100x90–110cm.

Urządzanie łazienki najlepiej zacząć od elementów, 
które na co dzień nie będą widoczne. Do nich należą 
systemy instalacyjne oraz stelaże podtynkowe. To 
one pozwolą na estetyczne wykończenie łazienki, 
przy zachowaniu pełnej funkcjonalności. W każdej, 
nawet najmniejszej łazience, warto postawić na 
stelaż podtynkowy. W ten sposób nie tylko ukryjemy 
nieestetyczne elementy, ale też dzięki zabudowie 
stelaża dobrze wykorzystamy niedużą przestrzeń 
tuż nad nim. Miejsce nad zabudową stelaża także 
możemy praktycznie zagospodarować. Sprawdzą 
się tu zarówno otwarte półki, jak i zamknięte szafki, 
gdzie przechowywać możemy łazienkowe akcesoria, 
zapasy kosmetyków czy detergenty. To jednak nie 
wszystkie zalety stelaży podtynkowych. Miska stojąca 
zabiera cenne centymetry na podłodze, a wisząca 
pozwala na odzyskanie ich i jednocześnie ułatwia 

Mała łazienka to duże 
wyzwanie aranżacyjne, 
z którym musi zmierzyć 
się większość z nas. 
Musimy w niej zmieścić 
wszystkie strefy użytkowe, 
a dodatkowo zapewnić 
komfort i bezpieczeństwo. 
Jak zatem urządzić niedużą 
przestrzeń, by była nie 
tylko estetyczna, ale 
i funkcjonalna? Z pomocą 
przyjdzie wyposażenie 
z oferty marek Geberit i Koło. 

Ada Skwira 
i Małgorzata Liebhart
Architektki, absolwentki 
Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, właścicielki 
WZ STUDIO

www.wzstudio.pl 

Architektki z pracowni 
WZ Studio radzą, jak 
urządzić niewielką 
przestrzeń 

MAŁA ŁAZIENKA  
– DUŻE WYZWANIE. 

Decydując się na zabudowę stelaża, a co za 
tym idzie podwieszaną miskę WC, pamiętajmy 
by były one wybrane z oferty tego samego 
producenta. Tylko wtedy mamy 100 % gwarancję 
dopasowania i niezawodności. W niewielkich 
łazienkach warto postawić na stelaże o niewielkiej 
głębokości (stelaż Geberit Duofix "Slim" ma 
zaledwie 8 centymetrów) oraz miski WC o małych 
kompaktowych rozmiarach. Model toalety krótkiej, 
Nova Pro Premium marki Koło, dzięki zawieszeniu 
na stelażu podtynkowym Geberit Sigma 8 cm 
i stosunkowo niewielkiej długości, świetnie 
wpasowuje się w nieduże wnętrza.

Mała przestrzeń zazwyczaj nie pozwala 
na jednoczesne zainstalowanie miski WC 
i bidetu. Wielu z nas nie wyobraża sobie 
jednak korzystania z toalety bez umycia miejsc 
intymnych. Dlatego doskonałym rozwiązaniem 
do małych łazienek (choć nie tylko) są toalety 
myjące, jak Geberit AquaClean. Toaleta myjąca 
zapewnia idealne uczucie świeżości i komfortu. 
Jej wyrafinowana technologia i elegancja 
doskonale się uzupełniają. Kompletne 
rozwiązanie Geberit wnosi komfort i wygodę 
toalety na wyższy poziom, a delikatne mycie 
wodą intymnych części ciała to najlepszy 
sposób na przyjemną świeżość, czystość 
i pewność siebie w każdych okolicznościach. 

Poznaj zasady ergonomii

Coś do ukrycia

2w1 – toaleta myjąca

Mały może dużo

utrzymanie podłogi w czystości. Ma też tę zaletę, 
że pomieszczenie, w którym się znajduje, optycznie 
wydaje się większe niż w rzeczywistości. Toaletę 
z WC wiszącym, na przykład marki Koło, łatwiej 
się sprząta niż toaletę z miską stojącą – radzą 
architektki: Ada Skwira i Małgorzata Liebhart 
z pracowni WZ Studio.
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Gdy dokładnie przemyślimy wybór 
funkcjonalności i wyposażenia, wtedy możemy 
zastanowić się nad stroną czysto estetyczną 
naszej łazienki. W małych pomieszczeniach 
najlepiej sprawdzą się jasne kolory i połyskujące 
powierzchnie. Optycznie rozświetlą one wnętrze, 
dodając mu lekkości. Podobną rolę spełnią 
tafle luster, które zmultiplikują przestrzeń. Jasna 
kolorystyka, notabene idealnie pasująca do białej 
ceramiki sanitarnej, stanie się też znaczącym 
tłem dla elementów dekoracyjnych – mała 
łazienka powinna być zaaranżowana prosto, 
ale ciekawie. Warto wprowadzić do wystroju 
wyrazisty, intrygujący element, który nada jej 
charakter. Jedną ze ścian można wykończyć 
tapetą, np. w kwiaty, lub płytkami z dekoracyjnym 
geometrycznym motywem. Płaszczyzną, 
która się wyróżnia, może być także podłoga 
np. ze wzorem lastryko lub patchworkowym. 
Nietuzinkowym pomysłem na uatrakcyjnienie 
wystroju małej toalety jest wyeksponowanie 
w niej obrazu, plakatu albo fotografii. Tego 
typu ozdoba spodoba się z pewnością 
korzystającym z toalety gościom. Efekt wow 
gwarantowany – dodają architektki z pracowni 
WZ Studio. 

Następnym krokiem w urządzaniu małej łazienki 
będzie wybór między wanną a prysznicem. 
Oczywiście oba rozwiązania są dobre, a wybór 
konkretnego z nich powinien zależeć od naszego 
stylu życia. Jeśli mamy małe dzieci, nie rezygnujmy 
z wanny. Na rynku odnajdziemy wiele ładnych 
i praktycznych modeli dedykowanych do małych 
przestrzeni, jak np. wanny z oferty Koło. Gdy 
jednak urządzamy łazienkę z myślą o szybkim stylu 
życia, wtedy „must have” to przestronny prysznic 
z brodzikiem antypoślizgowym, jak np. Geberit 
Sestra 80 cm. Ultrapłaskie i wyjątkowo eleganckie 
brodziki wykonane są z trwałego materiału 
łączącego proszek mineralny (zmielone naturalne 
minerały) i żywicę syntetyczną, co w połączeniu 
daje wygodną, strukturalną powierzchnię użytkową. 
Z wierzchu brodziki zabezpieczone są trwałą 
żelkotową powłoką, wykazującą dużą odporność 
na uszkodzenia i zarysowania oraz na działanie 
promieniowania słonecznego. Teksturowana 
powierzchnia jest przyjemna w dotyku i posiada 
wyjątkowe właściwości antypoślizgowe (klasa 
C), co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa 
podczas korzystania z prysznica. Kształt 
i technologia zainspirowana odpływem 
liniowym Geberit CleanLine gwarantuje zarówno 
nowoczesny design, maksymalną higienę, jak 
i wysoką wydajność. 

Wanna czy prysznic?

Miejsce na wszystko

Więcej przestrzeni

Nie zapominajmy także o umywalce, która 
w sposób naturalny dopełnia strefę higieniczno-
sanitarną. W małej, wąskiej łazience praktycznym 
rozwiązaniem będzie wybór niedużej umywalki 
podwieszanej o szerokości od 36 do 45 cm, 
na przykład z serii Nova Pro marki Koło. 
W pomieszczeniach w kształcie innym niż wąski 
prostokąt można pokusić się o wzbogacenie 
wyposażenia o szafkę podumywalkową. Praktyczne 
szafki zintegrowane z niedużymi umywalkami 
znajdziemy w ofercie Koło. Ciekawe rozwiązania 
oferuje także seria łazienkowa Geberit Acanto. 
Łączy ona wyraźne wzornictwo z organicznymi 
kształtami i inteligentnymi rozwiązaniami w zakresie 
detali, spełniającymi najróżniejsze wymagania 
dotyczące wystroju. Modułowy charakter kolekcji 
pozwala na indywidualny dobór elementów 

wystroju łazienki. Na uwagę zasługują m.in. 
umywalki z dodatkową powierzchnią odkładczą. 
Zapewniają one wygodę podczas codziennych 
czynności higienicznych. Bez problemu możemy 
tu odłożyć mydło, maszynkę do golenia czy 
szczoteczkę z pastą, które zawsze są pod 
ręką. Dodatkowe miejsce na przechowywanie 
ulubionych kosmetyków i niezbędnych akcesoriów 
możemy wygospodarować zamieniając tradycyjną 
lustrzaną taflę nad umywalką na praktyczną szafkę 
z lustrem i półkami. Umieszczona w centralnym 
punkcie, wraz z szafką pod umywalką będzie 
stanowić wizytówkę wnętrza.
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Urządzanie wnętrz na wynajem rządzi się 
swoimi prawami. Tu liczy się nie tylko 
atrakcyjny wygląd, ale też ponadczasowy 
i uniwersalny charakter, a przede wszystkim 
funkcjonalność, która jest o wiele ważniejsza 
niż sam metraż mieszkania. Meble 
i wyposażenie muszą zachować dobry wygląd 
i pełną funkcjonalność zarówno ze względu 
na konieczność regularnego przyciągania 
najemców, jak i w celu uniknięcia masowych 
napraw, stanowiących duże obciążenie 
finansowe i wizerunkowe.

– Bardzo ważna jest analiza dwóch kluczowych 
obszarów: kosztów napraw i konserwacji oraz kosztów 
wymian elementów wykończenia i wyposażenia. 
Koszty pojedynczych napraw mogą być znikome, 
nabierają jednak znaczenia przy większej skali 
zarządzania obiektem, dlatego warto brać pod uwagę 
sprzęty o dłuższym okresie gwarancyjnym (nawet do 
10 lat). Stosowanie materiałów wysokiej jakości sprawia, 
że mieszkanie jest atrakcyjniejsze w oczach najemcy. 
Istotnie opóźnia i ogranicza potrzebę późniejszych 
napraw i remontów – przekonuje ekspertka Decoroom.

W mieszkaniach przeznaczonych na wynajem 
liczy się przede wszystkim trwałość. Dlatego 
warto postawić na wyposażenie, które przetrwa 
próbę czasu, a w razie potrzeby da się je w prosty 
i niedrogi sposób naprawić. Do takich rozwiązań 
będą należały produkty o wysokiej jakości, 
z długoletnią gwarancją. Taki efekt osiągniemy 
zestawiając ze sobą stelaż podtynkowy z miską 
WC. Stelaż podtynkowy i podwieszana miska 
ustępowa ułatwiają utrzymanie porządku, 
a oszczędnościowy system spłukiwania z funkcją 
stop ogranicza zużycie wody. Dobrą decyzją jest 
wybór misek wyposażonych w kryte mocowania, 
co oznacza, że ich zewnętrzna część jest 
całkowicie gładka, bez zagięć i zakamarków.

Równie ważne co trwałość i jakość wyposażenia 
łazienki na wynajem jest zadbanie, by była 
ona łatwa do utrzymania w czystości. Łazienka 
jest szczególnie podatna na negatywny wpływ 
wysokiej temperatury i dużej wilgotności. 
Jednocześnie to właśnie tam utrzymanie 
czystości nabiera największego znaczenia. 
Codzienną higienę w pomieszczeniu pomogą 
zachować takie rozwiązania, jak Rimfree, Geberit 
Clou czy CleanLine. 

Ceramiczne miski WC Geberit Rimfree® 
zapewniają zarówno wyjątkową higienę, jak 
i atrakcyjny wygląd. Podczas gdy standardowe 
toalety z kołnierzem są trudne do czyszczenia, 
w toaletach bez kołnierza Geberit zarazki nie 
mają się gdzie ukryć. Innowacyjna technologia 
spłukiwania zapewnia dynamiczny przepływ wody 
i ogranicza konieczność czyszczenia – nawet przy 
wykorzystaniu oszczędnej ilości wody. 

Z kolei zestaw odpływowo-przelewowy do 
umywalek Geberit Clou jest niezwykle higieniczny, 
dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu. 
Na uwagę zasługują także odpływy liniowe 
Geberit CleanLine, które cechuje wyjątkowa 
łatwość czyszczenia. Ich kształt sprawia, że 
nie mają ukrytych miejsc i zakamarków, więc 
w rynnie nie gromadzi się brud i nie powoduje 
powstawania nieprzyjemnych zapachów. Podczas 
czyszczenia pokrywę rynny oraz umieszczony 
pod nią wkład grzebieniowy wystarczy po prostu 
delikatnie przepłukać wodą. 

Rynek mieszkań na 
wynajem w Polsce 
rozwija się niezwykle 
dynamicznie. Powstaje 
coraz więcej mieszkań na 
wynajem. Ich projektowanie 
w dużym stopniu różni 
się od tradycyjnych 
aranżacji powstałych na 
potrzeby indywidualnego 
inwestora. Dotyczy to także 
łazienki, w której wybór 
wyposażenia powinien być 
szczególnie przemyślany.

MIESZKANIE NA 
WYNAJEM: JAK 
URZĄDZIĆ ŁAZIENKĘ?

Trwałość na lata

Idealna czystość

Ważne jest także ponadczasowe i uniwersalne 
wzornictwo. Taka jest kolekcja umywalek 
Koło Variform, która wyróżnia się wyrazistą 
stylistyką ceramiki łazienkowej. Efektowny 
design łączy się z wysoką jakością i precyzją 
wykończenia umywalek z jednej, z najbardziej 
rozpoznawalnych serii produktowych. Na 
szczególną uwagę zasługuje także seria 
Geberit Acanto. Łączy ona wyraźne wzornictwo 
z organicznymi kształtami i inteligentnymi 
rozwiązaniami w zakresie detali, spełniającymi 
najróżniejsze wymagania i życzenia dotyczące 
wystroju. Różnorodny, modułowy charakter 
Geberit Acanto dorównuje indywidualności 
stylów życia.

Należy przy tym pamiętać, że urządzanie 
łazienki, jak i całego mieszkania na wynajem 
podlega zasadom projektowania uniwersalnego, 
które opiera się na funkcjonalności 
i dostępności dla wszystkich użytkowników. 
Dlatego przestrzeń powinna być przyjazna 
zarówno dla seniorów, jak i dzieci. Bezpieczna, 
praktyczna i pozbawiona barier.

Ponadczasowy designAgata Mika 
Architektka z pracowni 
Decoroom

www.decoroom.eu

"W mieszkaniach 
przeznaczonych na 
wynajem liczy się 
przede wszystkim 
trwałość."
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GEBERIT ICON 

NOWOCZESNY I UNIKATOWY  
DESIGN W NOWEJ ODSŁONIE 

Nic dziwnego – ponadczasowy design, projekt światowej sławy 
inżynierów i sprytne rozwiązania zagwarantowały tej kolekcji  
nie tylko rozpoznawalność, ale też wysokie uznanie. Jednak  
aby zapewnić kolekcji długie życie, musi się ona stale rozwijać  
– i właśnie stąd następny krok w ewolucji tej kolekcji.

Nowości to między innymi nowe rodzaje umywalek. Wśród modeli 
iCon znaleźć można odtąd ich trzy warianty: umywalki tradycyjne, 
umywalki LightRim o wysokości rantu wynoszącej 5,5 cm oraz umywalki 
SlimRim z rantem o wysokości zaledwie 1,5 cm. Umywalki z niskim 
rantem będą świetnym wyborem szczególnie dla tych, którym zależy 
na lekkim designie i świeżości. W sumie wśród nowości znajduje się aż 
17 nowych modeli umywalek – również klasycznych, które wyposażono 
w powierzchnię odkładczą. Wszystko to sprawia, że cała oferta jest 
szczególnie bogata i kompleksowa.

Seria Geberit iCon na dobre  
zadomowiła się w łazienkach Polaków.
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To jednak nie wszystko. W rodzinie  
Geberit iCon pojawiła się także nowa 
miska WC z udoskonalonym designem 
elementu ceramicznego Rimfree. 

Dostępne kolory mebli Geberit iCon:

Dzięki tej optymalizacji przepływ wody stał się dużo bardziej efektywny. 
Co więcej, użyto w niej także pionierskiego systemu mocowań EFF3, 
pozwalającego na dużo sprawniejszą, szybszą i łatwiejszą instalację. 
Nie można zapomnieć też o ułatwionym systemie montażu deski 
oraz o możliwości łatwego wypięcia deski do czyszczenia. Aby jednak 
uniemożliwić wypinanie, wystarczy jedynie szybkie obrócenie klucza 
imbusowego w zawiasie deski.

Biały Biały
Wysoki połysk Mat

Lava
Mat

Nowości czekają również jeśli chodzi o meble 
łazienkowe w tej serii. Kolekcja meblowa Geberit 
iCon jest odtąd odświeżona pod względem 
wzornictwa i zyskuje nową koncepcję uchwytów. 
Przy tym nie ingeruje w dotychczasowy charakter 
i ponadczasowy wygląd mebli, a jedynie wzbogaca 
to, co było w nich dotąd najlepsze.

Meble Geberit iCon zyskały aż trzy nowe kolory 
wykończenia, co daje w sumie sześć wybarwień – 
biały połysk, biały mat, sand grey (piaskowy szary), 
połysk, lava mat, dąb oraz orzech hickory, z czego 
dwa ostatnie mają melaminową strukturę drewna. 
Pojawiają się również nowe kolory uchwytów – biały 
matowy, sand grey mat, chrom i lava mat. Wszystko 
to w różnorodnych kombinacjach – projektuj swoją 
łazienkę jak chcesz!

Orzech Hickory
Melaminowa 

struktura 
drewna

Dąb
Melaminowa 

struktura 
drewna

Sand grey
Wysoki połysk 
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Łazienka dla rodziny z dziećmi musi nie tylko przyjaźnie wyglądać, ale, co najważniejsze, 
wyróżniać się szeregiem funkcjonalności niezbędnych podczas codziennego 
i intensywnego korzystania. Najbardziej zauważalnym elementem w takiej łazience 
jest wanna – najlepszy przyjaciel podczas kąpieli dzieci. Zdecydowanie więcej wygody 
zapewnią przestrzenie do przechowywania, czyli pojemne szafki, zarówno boczne jak 
i podumywalkowe, które zapewniają komfortowe sięganie po najpotrzebniejsze rzeczy. 

Rodzinna łazienka ma zaspokajać nie tylko potrzeby związane z higieną poszczególnych jej 
członków, ale pozwolić też na to, by wszyscy mogli z niej korzystać – nawet w tym samym 
czasie. Można sobie wyobrazić sytuację, w której podczas porannego zamieszania wszyscy 

jednocześnie chcą umyć zęby czy skorzystać z kosmetyków.

W tej aranżacji zdecydowaliśmy się przede wszystkim na wstawienie wanny. W przypadku 
rodziny z dziećmi ma ona najwięcej sensu – kąpiel dziecka jest dużo łatwiejsza, a i same 

dzieci mają dzięki temu więcej zabawy. Aby zapewnić więcej wygody, tuż obok znajdują się 
szafki – podumywalkowa, dwie boczne i szafka z lustrem. Taki zestaw pozwala na stworzenie 

maksymalnie dużej, a przy tym nieprzytłaczającej przestrzeni do przechowywania. 

Białe, lakierowane fronty będą dobrym wyborem dla takiego wnętrza – łatwe  
w czyszczeniu powierzchnie najlepiej sprawdzają się w łazienkach z dziećmi.

Wyzwanie

Rozwiązanie

Czy można stworzyć łazienkę dla 
całej rodziny, która wciąż będzie 
przestronna?

STYL 
KLASYCZNY

Architektka Wnętrz, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Projektowaniem wnętrz zajmuje się od 25 lat. 

Zadowolenie klienta jest dla niej największa nagrodą.

Anna Wilniewczyc-Niebudek

Każda rodzina z dziećmi, w miarę swoich możliwości, 
zawsze wybierze przestronną łazienkę, by zapewnić 
wygodę korzystania o każdej porze dnia. Dlatego 
warto pamiętać o szeregu rozwiązań, które zmienią 
ją w maksymalnie komfortowe miejsce.
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Jedyna w swoim rodzaju  
kolekcja dla tych, którym zależy 
na przemyślanych produktach  
do łazienki.

Prezentujemy Państwu łazienkę, której ustawienie 
dostosowane jest do każdego jej użytkownika. 
Uniwersalna i bardzo ergonomiczna przestrzeń idealnie 
sprawdzi się przy licznej rodzinie. Dużym atutem jest 
wanna Koło Avena, która świetnie prezentuje się 
w ciepłych, przyjemnych przestrzeniach. Wyróżniającą 
ją cechą są w szczególności miękkie krawędzie 
wewnętrzne, które dzięki charakterystycznemu 
łukowi nadają jej subtelnego, łagodnego wyrazu. 
Wykonano ją z wysokiej klasy akrylu sanitarnego 
– będzie niezawodnie służyć przez wiele lat, a przy tym 
zachęcać ciepłą i aksamitną w dotyku powierzchnią.

MEBLE I CERAMIKA 
DLA KAŻDEJ RODZINY 

PONADCZASOWA SERIA NOVA PRO
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W łazience przeznaczonej dla rodziny mającej dzieci czystość odgrywa jeszcze 
większą rolę. Dlatego dobór produktów jest niezwykle istotny – szczególnie  
pod względem ich łatwego czyszczenia. Tutaj na pierwszy plan wybijają się miski 
WC wyposażone w technologię Rimfree, czyli bez wewnętrznego kołnierza. 

W tej łazience także meble są odpowiednio zabezpieczone – dzięki płycie 
wilgocioodpornej są niewrażliwe na działanie panującej w łazience wilgoci, 
przez co nawet po długim użytkowaniu zwyczajnie się nie niszczą. Takie 
rozwiązania zabezpieczają łazienkę na lata i sprawiają, że jest czysta 
i higieniczna jak nigdy dotąd.

Małgorzata Jarosik 
Product Manager 
Ceramics & Furniture, Geberit

Miska wisząca Koło Nova Pro to wybór prosty a jednocześnie zapewniający zaspokojenie wszystkich łazienkowych 
wymagań. Trwała i wytrzymała ceramika gwarantuje wieloletnie użytkowanie a pieczołowity proces szkliwienia, 
któremu została poddana, zapewnia łatwe i szybkie czyszczenie. 

22
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Zestaw meblowy  
Nova Pro,  
biały połysk

Szafka wisząca 
boczna Nova Pro, 
biały połysk 

Łazienka w jasnych barwach zawsze przyjemnie 
się kojarzy. Połączenie bieli i jasnego drewna, 
na przykład jasnego orzecha włoskiego, będzie 
doskonałym pomysłem. Urozmaici to wnętrze 
naturalnym detalem, a przy tym nie odbierze 
wrażenia optycznej czystości pomieszczenia. 

Do takiego stylu pasują: 

ZAINSPIRUJ SIĘ!

JASNE I CIEPŁE PRZESTRZENIE 

Przycisk spłukujący  
Geberit Delta20,  
biały-alpin

Wanna prostokątna 
Avena

Szafka wisząca boczna 
niska Nova Pro, 
biały połysk 

Szafka wisząca z lustrem 
Nova Pro, biały połysk 

Miska wisząca owalna 
Rimfree, Nova Pro

Miska wisząca 
owalna, krótka, 
Rimfree, Nova Pro
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Każda niewielka łazienka powinna spełniać te założenia – optymalny układ, zapewniający 
przestronność oraz produkty o niewielkich wymiarach to najbardziej kluczowe kwestie. Nie 
wolno przy tym zapomnieć o wygodzie mieszkańców – bo to przecież ona jest najważniejsza. 
Połączeniem jednego i drugiego będzie zamontowanie w łazience brodzika akrylowego, najlepiej 
w optymalnym wymiarze 80x80 cm lub 90x90 cm.

STYL  
MINIMALISTYCZNY

Zieleń to nieoczywisty kolor łazienki. W tej aranżacji zamysłem było stworzenie wnętrza 
właśnie w tej zaskakującej barwie. Korzystając z faktu, że soczysta zieleń jest bardzo 

naturalnym i przyjaznym kolorem, zdecydowaliśmy się na kontynuowanie naturalnych 
wzorców. Stąd do zielonych ścian zdecydowaliśmy się na dobranie mebli w czarnym 

kolorze oraz czarnych dodatków, jak przycisk spłukujący czy armatura. Biały kolor 
brodzika i ceramiki jest z kolei świetnym kontrastem dla takiego połączenia.

Rozwiązanie

Wyzwanie

Nieoczywiste kolory w łazience – 
jak zaaranżować zieloną łazienkę?

Architekt, współwłaściciel pracownia14 oraz Ambasador 
Geberit. Pracownia14 to zespół architektów pełen pasji oraz 

wysublimowanego zmysłu estetycznego, specjalizuje się 
w projektach wnętrz przestrzeni prywatnych.

Łukasz Magoń

Mieszkanie dla jednej osoby to jednocześnie względna 
prostota, a z drugiej duże wyzwanie, aby wszystko na 
małej przestrzeni zmieścić. I to w taki sposób, aby była 
nie tylko użyteczna i nie przytłaczała wnętrza nadmiarem 
elementów, ale też świetnie się prezentowała.
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Umywalka Koło Twins to wyjątkowo trwały element wyposażenia 
Twojej łazienki. Połącz ją z szafką podumywalkową i stwórz 
perfekcyjny zestaw!

PONADCZASOWE  
I PROSTE  
ROZWIĄZANIA  
DLA SINGLA...  
I NIE TYLKO 

SERIA TWINS I NOVA PRO

Czy istnieje kolekcja,  
która idealnie odpowiada  
na potrzeby Polaków związane  
z funkcjonalnością i wzornictwem? 
Udowadniamy, że tak!

Serię Koło Twins cechuje uniwersalność i funkcjonalność 
w bardzo przystępnej cenie. Niski rant umywalki w zestawie 
z szafką podumywalkową pomimo czarnego koloru nadaje 
lekkości całej aranżacji. Unikatowe podejście podczas 
projektowania misek WC dla serii Koło Nova Pro zapewnia 
nie tylko funkcjonalność, ale też daje rozwiązania na każdą 
kieszeń. Miska owalna lub prostokątna to wybór, który 
będzie rzutował na całą łazienkę.
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Do pomieszczeń o małym metrażu najlepiej wykorzystywać produkty 
o niewielkich rozmiarach, takich jak krótkie miski WC. Warto też zawczasu 
zaplanować przestrzeń do przechowywania akcesoriów łazienkowych  – 
szafki podumywalkowe oraz wysokie szafki boczne są najbardziej pojemnymi 
rozwiązaniami, które w dodatku nie zajmują wiele miejsca.

Krótka miska WC Koło Nova Pro w połączeniu z deską jest świetnym wyborem do łazienek o małym metrażu. 
Została także wyposażona w technologię Rimfree – specjalny system spłukiwania, który pozwolił na usunięcie 
kołnierza we wnętrzu toalety.

Małgorzata Jarosik 
Product Manager  
Ceramics & Furniture, Geberit

30



10 lat gwarancji na 
ceramikę i akryl 

CECHY  
CHARAKTERYSTYCZNE

Deska wypinana 
Kliknij i wyczyść – dzięki szybkiemu  
wypinaniu deski, nie ma trudnych miejsc  
do czyszczenia.

Zwarte, proste formy
Jednorodne formy ceramiki bez zakamarków 
ułatwiają utrzymanie czystości.

Deska antybakteryjna 
Dzięki cząsteczkom srebra, deska w 99,8% 
jest wolna od bakterii i wirusów.

NOVA PRO  
I NOVA PRO PREMIUM

MISKI BEZKOŁNIERZOWE

Technologia RIMFREE®
Technologia Rimfree, czyli miski bez 
wewnętrznego kołnierza. Koniec  
z czyszczeniem trudno dostępnych miejsc.

Krótka miska WC, idealna do małych metraży.

Podwyższona miska WC – najlepszy wybór dla osób 
wysokiego wzrostu i seniorów.

W pełni kryte mocowania miski WC – elegancja 
i łatwość montażu w jednym.

Deska  
wolnoopadająca
Doceni każdy, kto kocha ciszę.

10

NOVA / NOVA TOP / NOVA PRO  
/ NOVA PRO PREMIUM

SPRZEDANYCH 
PRODUKTÓW

10 MLN

PERFEKCYJNA PARA
Miska Koło Nova Pro wraz 
z przyciskiem Sigma30 z gamy 
produków marki Geberit 

49 cm

+5 cm

32 33

Nova Pro Premium,  
miska WC krótka, Rimfree

Nova Pro, miska WC prostokątna, Rimfree 

Nova Pro Premium,  
miska WC podwyższona, Rimfree

Nova Pro Premium,  
miska WC owalna, Rimfree
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Zieleń i czerń to naturalne barwy, które świetnie się ze sobą 
łączą. Dodatkowo wprowadzają przyjemny nastrój związany 
z ziemistymi, trawiastymi kolorami, nadając łazience klasy 
i szyku. Na ich tle biel ceramiki lub akrylu będzie się 
doskonale prezentować.

ZAINSPIRUJ SIĘ!

NATURALNE PIĘKNO  
W CIEMNYCH BARWACH 

Do takiego stylu pasują: 

Zestaw meblowy Nova 
Pro Premium, lava mat

Szafka z lustrem Nova 
Pro Premium, lava mat

Umywalka z niskim rantem 
i szafka podumywalkowa 
z dwoma szufladami Twins, 
czarny mat

Geberit Sigma30,  
przycisk spłukujący,  
czarny

Geberit Sigma50,  
przycisk spłukujący,  
czarny RAL 9005 

Miska wisząca krótka,  
Rimfree, Nova Pro Premium

Miska wisząca prostokątna 
Rimfree, Nova Pro

Szafka boczna  
Nova Pro Premium,  
lava mat

Geberit Sestra, brodzik, 
grafitowy

Szafka wisząca  
boczna, wysoka  
Twins, czarny mat

Geberit Cleanline80, 
odpływ liniowy, 
czarny chrom

Koło Nemea, 
brodzik biały
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Loft to przestrzeń industrialna, wyróżniająca się wysokim minimalizmem i korzystaniem 
najczęściej z surowego wykończenia. Dlatego nic dziwnego, jeśli w takim wnętrzu znajdziemy 
cegłę, płyty wielkoformatowe oraz beton. 

W łazience loftowej ważny jest również odpowiedni dobór oświetlenia. W takim miejscu 
najlepiej będą wyglądać lampy, które nie przysłaniają niczym żarówek. Te z kolei będą świetnie 
prezentować się w wersji filamentowej, z przydymianym szkłem. Poprowadzenie przewodów na 
ścianie, a nie pod tynkiem, nada całej łazience dodatkowego, industrialnego akcentu.

STYL  
NOWOCZESNY

Łazienki w stylu loft to przestrzeń, która często łączy ze sobą materiały takie jak cegła, 
beton czy stal. Tego typu surowe materiały wymuszają pewien chłodny klimat, który może 

przytłoczyć łazienkę sprawiając, że stanie sie niegościnna i nieprzyjazna. Przeciwwagą 
mogą być nowocześnie wykonane produkty do łazienki, które stonują te wrażenia.

W tej aranżacji wykorzystana została, zrobiona na wymiar szafka, której okleina 
przedstawia nierównomierne drewniane słoje. Znajduje się ona na ceglanej ścianie – 

kontrastująca z nią biel zlewu ładnie łączy zarówno drewno jak i cegłę. Aby urozmaicić 
przestrzeń, postanowiliśmy uzupełnić podłogę drewnianą matą łazienkową, dającą 

subtelny akcent położonej płytce o betonowym deseniu.

Rozwiązanie

Wyzwanie

Jak nie przytłoczyć łazienki 
surowymi materiałami?

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Ambasador marki 
Geberit. Właściciel pracowni projektowej TOKA+HOME. Zespół 
pracowni tworzą profesjonaliści – architekci, stolarze, glazurnicy, 
szklarze i inni specjaliści o wieloletnim doświadczeniu na rynku. 

Każdy z przygotowywanych projektów łączy funkcjonalność, 
dbałość o detale oraz ponadczasowość.

Tomasz Słomka

Loftowa łazienka to odpowiedni dobór 
produktów do łazienki, które nadadzą jej więcej 
przemysłowych akcentów.
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Projektując łazienkę w zaprezentowanym stylu 
najważniejsze jest to, aby wybrać odpowiednią umywalkę, 
czy, jak w tym przypadku, zlew ceramiczny. Wpasowanie go 
między dwie szafki łazienkowe lub postawienie na blacie 
to najczęściej wybierane sposoby na skomponowanie go 
z półkami i szafkami. Dużym atutem będzie dodanie dużego 
lustra, które rozświetli całą przestrzeń łazienki. 

Wanna Koło Nova Pro Premium to trwały i elegancki wybór do każdego 
wnętrza. Prosty prostokątny kształt zapewnia dopasowanie do każdego stylu. 

ORYGINALNY  
DESIGN W POŁĄCZENIU 
Z FUNKCJONALNOŚCIĄ 

CERAMIKA KOŁO 
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7m2

Miska Koło Nova Pro Premium to 
świetna odpowiedź na potrzeby 
nowoczesnego designu.

Jej jednolity kształt świetnie pasuje do chłodnych przestrzeni, 
w których liczy się przede wszystkim nastawienie na minimalizm. 
Miskę wyposażono w technologię Rimfree, która charakteryzuje 
się brakiem standardowego kołnierza w toalecie. Zabezpiecza to 
przed gromadzeniem się groźnych bakterii.
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Zlew ceramiczny świetnie pasuje do łazienek projektowanych w nieoczywistym stylu. Jego charakterystyczna 
budowa pozwala na zainstalowanie go zarówno bezpośrednio na blacie jak i zawieszając go na ścianie.  
Nic też nie przeszkadza w tym, by zabudować go meblami na wymiar.

Zlewy ceramiczne to w łazience loft bardzo popularny wybór. Jednak ze 
względu na to, iż ze względu na swoje rozmiary trudno umieścić je na 
blacie, warto zadbać o to, jak wygląda przestrzeń pod nimi. Zabudowanie 
go meblami na wymiar zawsze jest dobrym rozwiązaniem, ale nie każdy 
chciałby się na nie zdecydować. Tę wolną przestrzeń również da się 
zagospodarować, ale jedna rzecz będzie zawsze widoczna – syfon. Stąd 
warto pamiętać o dobraniu takiego, który będzie albo dyskretny, albo 
będzie cieszył oko odpowiednim, eleganckim wyglądem.

Małgorzata Jarosik 
Product Manager 
Ceramics & Furniture, Geberit

42
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Do takiego stylu pasują: 

ZAINSPIRUJ SIĘ!

CEGŁA I CERAMIKA – ZGRANY DUET

Zestaw meblowy  
Nova Pro Premium, 
orzech włoski jasny 

Szafka wisząca z lustrem 
Nova Pro Premium,  
orzech włoski jasny

Miska wisząca, owalna, 
Rimfree z półkrytymi 
mocowaniami, 
Nova Pro Premium 

Szafka wisząca boczna 
Nova Pro Premium, 
orzech włoski jasny

Wanna prostokątna 
Nova Pro Premium, 
z odpływem na boku

Geberit Sigma20,  
przycisk spłukujący, 
czarny

Zlew ceramiczny,  
Swing

Geberit iCon, podwójna 
umywalka i i szafka 
podumywalkowa, dąb

Ściana z czerwonej cegły to doskonałe tło. Szczególnie dobrze 
kontrastuje na nim biel ceramiki. Skorzystaj z tej okazji, zawieszając 
na tej ścianie umywalkę, lub korzystając z płytek imitujących cegłę 
zabuduj stelaż podtynkowy. Świetnie będą też wyglądać białe płytki 
łazienkowe ułożone „na cegiełkę”, z charakterystyczną, ciemną 
fugą – pamiętaj tylko, aby dobrać kontrastujący z nimi element 
wyposażenia, jak choćby ciemne meble.
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STYL  
GLAMOUR 

W małych mieszkaniach, a nawet i domach jednorodzinnych, trudno wyznaczyć przestrzeń 
dla kobiety, w której mogłaby swobodnie korzystać podczas codziennych czynności, 

takich jak makijaż, lub podczas prywatnych sesji pielęgnacyjnych w zaciszu domowego 
spa. Takie miejsce musi być nie tylko dobrze oświetlone, ale też zaopatrzone w przestrzeń 
do przechowywania. Nie można przy tym zapomnieć o wygodzie. Dlatego w tej aranżacji 

dobrym pomysłem było wykorzystanie zamawianej na wymiar toaletki połączonej z blatem, 
na którym stoi okrągła umywalka. Jedna jej część to strefa umywalki zaś druga – to 

właśnie miejsce na wygodne korzystanie z kosmetyków. Poza przestrzenią na blacie do 
przechowywania służy też dyskretna szafeczka ulokowana za lustrem. Dzięki temu, że 
zaraz obok znajduje się okno, podczas przeglądania się twarz jest dobrze oświetlona. 

Wieczorem wygodne oświetlenie zapewniają umieszczone przy lustrach kinkiety.

Rozwiązanie

Wyzwanie

Jak zapewnić maksymalny komfort 
korzystania z łazienki osobom 
starszym lub z niepełnosprawnością?

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach, Ambasadorka marki Geberit. Inspiruje się 

prostotą i naturą, dlatego bardzo chętnie sięga po takie 
materiały jak drewno, kamień, beton, szkło czy metal. Wnętrza 
buduje kolorem, światłem oraz fakturą, tworząc spójną całość.

Katarzyna Szramek

Czym musi wyróżniać się wyposażenie  
łazienki glamour? 

Ważnym elementem takiego wnętrza są oczywiście zdobienia. Dotyczy to zarówno sztukaterii 
jak i pozostałych przedmiotów – od mebli łazienkowych, które zwykle cechują się ornamentyką 
w postaci żłobień lub intarsji. Bywa jednak, że wystarczą tradycyjne meble łazienkowe, w których 
wykorzystano marmurowy lub kamienny blat. W tym wystarczy niewielki otwór w przypadku 
umywalki nablatowej lub większy – w razie wyboru umywalki wpuszczanej w blat. 

Warto także zastanowić się nad odpowiednim wyborem płytek łazienkowych. Wspomniany 
wyżej marmur jest zawsze doskonałym wyborem, ale istnieje również wiele wariantów tego 
materiału. W razie wyboru złotych detali świetnie komponować się będą złote żyłki w marmurze, 
w razie doboru chromowanych lepszy będzie marmur o ciemniejszych żyłkach. Odpowiednim 
wyborem będą również zwykłe, białe płytki lub dekorowane, wielowzorcowe kombinacje.
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7m2

PEŁNA BLASKU 
ELEGANCKA 
ŁAZIENKA 
DOSTĘPNA  
DLA KAŻDEGO 

MODO PURE I VARIFORM – DUET IDEALNY

Charakterystyczna ceramika 
adekwatna do stylu to 
nie tylko ładny design, ale 
i przenikliwa funkcjonalność.

Zestaw Koło Modo Pure Oval to wyjątkowej 
jakości ceramika w połączeniu z trwałą deską WC. 
Miska ma kryte mocowania – oznacza to, że jej 
powierzchnia jest perfekcyjnie gładka. Wewnątrz 
również – dzięki technologii Rimfree można było 
z powodzeniem usunąć wewnętrzny kołnierz, 
a co za tym idzie – przestrzeń, w której mogłyby 
rozwijać się zarazki. Dołączona do zestawu deska 
jest wolnoopadająca, dzięki czemu zyskasz więcej 
komfortu w łazience.
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Wanna Koło Avena wykończona 
wykwintnym marmurem to 
idealne połącznie dla stworzenia 
wyjątkowej strefy kąpielowej 

Wanna Koło Avena jest perfekcyjnym wyborem do 
łazienki w stylu glamour ze względu na swój subtelny 
desing. Wewnętrzne, łagodne i lekko wygięte krawędzie 
nadają eleganckiego charakteru, a prosta struktura 
zewnętrznych części wanny pozwala na dopasowanie 
do minimalizmu i chłodu całego wnętrza. Wanna 
wykonana jest z akrylu – materiału zapewniającego 
długie utrzymywanie ciepła i jednocześnie niezwykle 
przyjemnego w dotyku.

7m2
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W łazience w stylu glamour wyborem mogą być inkrustowane 
detale lub chłodna i subtelna prostota. Dlatego w takim wnętrzu 
szczególnie polecamy toalety z krytymi mocowaniami. Ich 
perfekcyjnie gładka powierzchnia będzie wyróżniającym się 
akcentem na tle zdobień całej łazienki.

Okrągły kształt umywalki nablatowej Variform będzie się doskonale komponować z przestrzeniami o nowoczesnym 
wzornictwie. Wyjątkowa trwałość została osiągnięta dzięki dokładnemu procesowi szkliwienia i wypalania – 
umywalka jest przez to odporna na uszkodzenia, a tym samym łatwa w czyszczeniu.

Małgorzata Jarosik 
Product Manager  
Ceramics & Furniture, Geberit
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ZAINSPIRUJ SIĘ!

JAKIE KOLORY W ŁAZIENCE GLAMOUR?

Do takiego stylu pasują:

Wanna prostokątna 
Avena z odpływem 
na środku

Wanna prostokątna 
Avena z odpływem 
na boku

Umywalka owalna,  
stawiana na blat 
55 x 40 cm, Variform

Umywalka okrągła,  
stawiana na blat,  
40 cm Variform

Umywalka eliptyczna  
stawiana na blat 
55 x 40 cm Variform

Geberit Sigma20,  
przycisk spłukujący, biały  
ze złotymi pierścieniami 

Bidet wiszący owalny 
Nova Pro Premium

Miska wisząca owalna 
Nova Pro Premium

Łazienka w stylu glamour to wspomniane wyżej złoto, ale innymi 
kolorami, jakie można często spotkać w takiej przestrzeni, są 
biel, srebro i szarości. Nie brakuje tam także czerni, zwłaszcza 
w łazienkach, w których celowo stawia się na kontrasty i stylistykę 
XIX-wiecznych dworów i pałaców. Szczególnie widać to przy 
wyborze czarnych farb i odcinających się od nich białych sztukaterii. 
Na ich tle świetnie wyglądają chromowane detale.

miska wisząca  
Modo Pure Oval  
z krytymi mocowaniami



Listę rozpoczyna bardzo 
oczywiste aczkolwiek bardzo 
przydatne rozwiązanie. Na 
rynku znajduje się już ładnych 
parę lat, ale trudno wyobrazić 
sobie nowoczesną łazienkę 
bez specjalnego podświetlenia, 
które ułatwi wszelkie łazienkowe 
zadania, kóre odbywają się przed 
lustrem – czy to makijaż czy 
golenie się. W dodatku LED to 
energooszczędna technologia, 
a zapalenie takiego światła 
zamiast zwykłego rozświetlenia 
pomieszczenia może dać bardziej 
przyjemny, przytulny efekt.

LUSTRO  
Z OŚWIETLENIEM LED

SYSTEM CZYSTOŚCI WODY

8

Mimo że przez systemy wodociągowe 
wciąż płynie woda, to nie zawsze są 
one nieustannie czyste. Wystarczy 
wyjechać na wakacje czy zrobić 
sobie długi weekend poza domem, 
by w wodzie stojącej w instalacjach 
zamieszkali niechciani goście, zwykle 
pod postacią bakterii Legionella. 
Tych można pozbywać się poprzez 
regularne przepłukiwanie instalacji, 
ale trudno zrobić to z dala od domu. 
Specjalne jednostki do spłukiwania 
higienicznego zabezpieczają przed 
tego typu bakteriami. Zwalniają 
wodę w odpowiednim momencie 
i zapobiegają jej stagnacji. A kiedy jest 
odpowiedni moment? Kiedy chcesz! 
Wybierasz go, korzystając z aplikacji 
Geberit SetApp.

Czy w nowoczesnej łazience ktoś 
jeszcze ma kompakty? Wisząca 
toaleta to absolutny must have! 
Czystość, kryte mocowania, brak 
zakurzonych zakamarków i – co 
najważniejsze – nowatorskie systemy 
spłukiwania! Rimfree i TurboFlush 
to technologie opatentowane przez 
Geberit, które sprawiają, że wnętrze 
toalety nie ma kołnierza, a dzięki 
temu jest czystsze i piękniejsze. 

TOALETA WISZĄCA
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GADŻECIARZ

TOP 10 PRODUKTÓW

Które każdy gadżeciarz powinien 
mieć w swojej łazience.

Łazienki, tak jak wszystkie inne pomieszczenia w domu, zmieniają 
się wraz z upływem lat i stają się wygodniejsze, bardziej dostępne 
i coraz piękniejsze. I podobnie jak kuchnie, salony i sypialnie stają 
się coraz bardziej inteligentne. Powszechny jest już trend znany pod 
nazwą Internet of Things (IoT), polegający na tym, że poszczególne 
przedmioty w domu są podłączone do jednej sieci i komunikują się ze 
sobą. Dlaczego łazienka ma wymykać się nowoczesnym rozwiązaniom?



Współcześnie rezygnuje się z brodzików na rzecz CleanLine'a lub odpływów punktowych, 
ale to odpływ ścienny wydaje się najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem. Po pierwsze, na 
podłodze nie ma ŻADNEGO elementu, który naruszałby jej powierzchnię. Żadnych otworów, 
żadnych szczelin, rynienek czy kratek. Po drugie, taki odpływ jest montowany na specjalnym 
stelażu podtynkowym, który dostępny jest m.in. w wersji z trawersem podtrzymującym 
baterię podtynkową. A więc – do takiego kompletu można bezproblemowo dobrać elegancką 
baterię prysznicową z deszczownicą, bez konieczności dłubania w ścianie. Dwa w jednym!

7 PRYSZNIC Z ODPŁYWEM W ŚCIANIE

Złącze USB to zbawienie dla każdego, 
kto potrzebuje natychmiast naładować 
telefon – mamy je w centrach handlowych, 
w autobusach... a dlaczego nie 
w łazienkach? Nie ma co kryć – wszyscy 
chodzimy z telefonem do łazienki i toalety, 
niejeden ogląda filmy na YouTube czy 
Netfliksie podczas mycia zębów. W takiej 
sytuacji USB w łazience to oczywistość. 
Umieszczenie go w szafce z lustrem nie 
tylko sprawi, że korzystanie z telefonu 
będzie przyjemniejsze, ale również do 
złącza będzie można podłączyć też 
elektryczną szczoteczkę czy maszynkę 
do golenia. Takie rozwiązanie znajdziesz 
w szafkach Geberit iCon i Geberit Acanto.

ZŁĄCZE USB W SZAFCE6

Bezdotykowość zdominowała współczesną 
technologię, a w łazience jest szczególnie 
istotna. Bo jak ustrzec się zarazków na 
przycisku spłukującym? Nie dotykając 
go! Przyciski Geberit Sigma80 nie tylko 
są bezdotykowe, ale mają też wyjątkowo 
elegancki, nowoczesny wygląd w postaci 
szklanej tafli, spod której świecą dwie 
kolorowe linie zaznaczające obszar 
przed którym należy poruszyć dłonią, by 
uruchomić małe lub duże spłukiwanie. 

BEZDOTYKOWY PRZYCISK 
SPŁUKUJĄCY

5

Jeśli można nie dotykać przycisku 
spłukującego, to dlaczego dotykać 
baterii? Baterie Geberit Brenta 
i Geberit Piave wyróżnia specjalna 
konstrukcja zaworu, która pozwala 
na a) zasilanie z sieci b) zasilanie 
bateryjne albo c) zasilanie wodą 
płynącą przez zawór. Perpetuum 
mobile? Płynąca woda napędza 
turbinkę, która generuje prąd, 
umożliwiający pracę fotokomórki.

BATERIA BEZDOTYKOWA4

5
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Jest i ona! Na pierwszym miejscu nieodzowna toaleta myjąca Geberit Mera Comfort 
z rozszerzonymi do granic możliwości funkcjami myjącymi – i nie tylko! Poza (nie)
zwykłą dyszą myjącą, która myje nie tylko użytkownika, ale siebie samą przed 
i po każdym użyciu, ma również mikro dyszę do mycia okolic intymnych kobiet. 
Oczywistością w takiej toalecie jest także regulacja temperatury i natężenia wody 
oraz funkcja suszenia. Poza tym Merę wyróżnia także podgrzewana deska sedesowa, 
automatycznie podnosząca się i opuszczająca pokrywa deski, wbudowany moduł 
Duofresh i światło orientacyjne, niezwykle przydatne podczas nocnych wypraw do 
toalety. Geberit Mera Comfort to najlepsza przyjaciółka w toalecie – zwłaszcza że 
można nią sterować z poziomu dołączonego pilota lub aplikacji w telefonie.

TOALETA MYJĄCA  
GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT

DESKA MYJĄCA  
GEBERIT AQUACLEAN TUMA

Dla tych, którzy mają już wybraną 
toaletę i chcą uprzyjemnić sobie 
„posiedzenia” w łazience, deska 
Geberit Tuma będzie idealnym 
wyborem. Nakładana na miskę WC 
potrzebuje tylko doprowadzenia 
wody i energii by zapewniać mycie 
wodą po każdym skorzystaniu 
z toalety. Instalacja i użytkowanie 
są dziecinnie proste – dlaczego 
nie zapewnić sobie trochę więcej 
komfortu podczas wizyt w łazience? 
Chyba, że wolisz wybrać maksimum 
komfortu – wtedy wybierzesz....

MODUŁ ODŚWIEŻAJĄCY 
POWIETRZE GEBERIT 
DUOFRESH

Numer trzy to zestaw ratujący życie, 
szczególnie w momencie, gdy na 
wejście do toalety czekają jeszcze inne 
osoby. Geberit Duofresh pochłania 
nieprzyjemne zapachy z wnętrza 
toalety, a następnie przepuszcza je 
przez ceramiczny filtr, który je eliminuje. 
Pilna potrzeba podczas imprezy? Bez 
względu na okoliczności, Duofresh 
zamaskuje każdy niemiły zapach – bez 
aerozoli i bez otwierania okna!
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IDEALNE DOPASOWANIE  
PRZED I ZA ŚCIANĄ

Szukając najlepszego i trwałego rozwiązania na lata warto postawić na sprawdzone 
rozwiązania - tym właśnie są produkty marki Geberit i Koło. Niezawodne połączenie 
to dla większości idealnie połączenie, dlatego postaw na produkty marki Geberit 
i ciesz się łazienką, i zapomnij o remoncie na długie lata!

Nieskazitelna łazienka to wymóg bezwzględny, ponieważ dziś liczy się czystość 
i higiena. Dlatego wybierając spłuczkę podtynkową pozbywamy się odkrytych 
przewodów rurowych, na których mogą gromadzić się kurz i brud, a jeśli do tego 
dodamy miskę WC Rimfree bez widocznego kołnierza, gdzie brud również się nie 
gromadzi to mamy duet idealny, który pozwoli nam strefę WC zachować w czystości 
na dłuższy czas, niż w przypadku standardowych rozwiązań.

WYTRZYMAŁOŚĆ
Przetestowana nośność do 400 kg.

POTWIERDZONA SZCZELNOŚĆ
Każda spłuczka Geberit, która jest produkowana  
z jednego fragmentu materiału, jest indywidualnie  
testowana pod kątem szczelności. 

TRWAŁOŚĆ
Ukryte w ścianie spłuczki podtynkowe Geberit, instalowane 
ponad 60 milionów razy na przestrzeni ostatnich 50 lat,  
to najwyższej klasy sprawdzone rozwiązanie.

TROSKA O ŚRODOWISKO
Oszczędne zużycie wody dzięki możliwości redukcji 
spłukiwanej wody do 2/4l

10 LAT PRAWDZIWEJ GWARANCJI
Przez 10 lat od daty zakupu ewentualna naprawa gwarancyjna  
wraz z dojazdem serwisu jest dla Klienta bezpłatna

STELAŻ PODTYNKOWY + PRZYCISK  
SPŁUKUJĄCY + MISKA WC

STELAŻ PODTYNKOWY GEBERIT – NIEZAWODNA 
TECHNOLOGIA UKRYTA ZA ŚCIANĄ
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Poza tym, że sama nazwa wskazuje, gdzie 
taki odpływ jest umieszczony, największe 
znaczenie ma sposób montażu.

Odpływ podłogowy montuje się do wpustu, łączącego 
się z syfonem, a te znajdują się pod powierzchnią podłogi. 
Z płytkami łączą się jedynie pokrywy – długie, prostokątne 
i niezwykle estetyczne odpływy liniowe, bądź malutkie, 
kwadratowe pokrywy odpływów punktowych. 

Odpływy ścienne to z kolei umieszczone w ścianie, na 
styku z podłogą, zamaskowane otwory pozwalające na 
pozbycie się wody. Odpływy te wymagają odpowiedniej 
stabilizacji, czyli dobrze znanego stelaża podtynkowego. 

ODWIECZNY DYLEMAT

ODPŁYW ŚCIENNY 
CZY PODŁOGOWY?

WYBIERAM 
ODPŁYW ŚCIENNY

WYBIERAM 
ODPŁYW PODŁOGOWY

Odpływ liniowy, czyli Geberit 
CleanLine, wybierają Ci, którzy 
mają nieco mniejsze łazienki. To 
także bardzo elastyczny wybór 
– rynnę odpływu można niemal 
dowolnie przycinać, dzięki czemu 
będzie doskonale dopasowana 
do każdego wnętrza lub wybrać 
taką, która ma zaledwie 19 cm 
dlugości. Co więcej rynna, może 
być dosunięta całkiem do ściany. 
Geberit CleanLine to nieskończone 
możliwości projektowania!

Jaka jest różnica między odpływem 
ściennym a podłogowym?

Odpływ ścienny bardzo często wybierają 
osoby, które mają bardziej przestronne 
łazienki. Jest to spowodowane tym, iż 
konieczność zainstalowania stelaża 
wymaga też jego zabudowy, a tym 
samym – zajęcie pewnej niewielkiej, 
aczkolwiek znaczącej przestrzeni. 
Jednak to wyjątkowo wygodny rodzaj 
odpływu – podłoga jest jednolicie 
gładka, a to szczególnie ważne 
zwłaszcza w przypadku pomieszczeń, 
w których posadzka zbudowana jest 
z wielkoformatowych płytek.

Już na samym początku prac montażowych 
w łazience musimy podjąć decyzję jakie rozwiązanie 
prysznicowe wybrać: wannę, brodzik, czy odpływ? 
Jeśli odpływ to jaki – ścienny czy podłogowy?

Nie da się ukryć, że odpływ, zarówno ścienny jak i podłogowy, mają 
niepodważalną zaletę – powiększają optycznie łazienkę. A to, przy 
współczesnych, niewielkich metrażach, robi ogromną różnicę. Czym się 
kierować przy wyborze? 
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Brodziki kamienne z kolei są wykonane najczęściej z mieszanki minerałów, do których 
należą proszki mineralne, łączone żywicą syntetyczną. Aby zapewnić gładkość brodzika, 
powierzchnię pokrywa się specjalną warstwą żelkotową, która nie tylko wyrównuje 
wszelkie chropowate przestrzenie, ale też zabezpiecza przed powstawaniem ubytków.

ODWIECZNY DYLEMAT

BRODZIK KAMIENNY  
CZY AKRYLOWY?

Na rynku istnieje wiele różnych rodzajów tych 
rozwiązań, ale dwa są najpopularniejsze – są to 
brodziki kamienne i akrylowe. Który z nich wybrać 
do swojej łazienki?

Brodziki Geberit to nieskończone  
możliwości projektowania strefy prysznica!

Brodziki kamienne są obecnie dużo 
chętniej wybierane ze względu 
na swoje warianty kolorystyczne, 
możliwość przycinania oraz ogólną 
estetykę. Wystarczy przyjrzeć się 
brodzikowi Geberit Sestra by docenić 
jego łupkową strukturę.

WYBIERAM 
BRODZIK KAMIENNY

WYBIERAM 
BRODZIK AKRYLOWY

Za brodzikami akrylowymi będzie 
przemawiała przede wszystkim cena 
i ponadczasowość. Są też bardzo 
łatwe w czyszczeniu i montażu. 
Dodatkowo w nowoczesnych  
rozwiązaniach akrylowych, takich 
jak brodziki Koło Nemea, można 
zastosować syfon Geberit, który 
posiada wkład grzebieniowy 
ułatwiający czyszczenie. Podobnie 
jak w przypadku brodzików 
kamiennych Sestra i Olona, ten 
również można zainstalować  
licując go z podłogą lub stawiając 
na jego powierzchni. 

Czym różnią się od siebie?

Jak sama nazwa wskazuje, największą różnicę stanowi materiał, z jakiego brodzik wykonano. 
W przypadku brodzików kamiennych, jest to specjalne, sanitarne tworzywo, które pod wpływem 
wysokiej temperatury można dowolnie giąć i formować – stąd dostępne w ofercie Geberit – 
kwadratowe i prostokątne kształty brodzika w różnych rozmiarach. Charakterystyczna cecha to 
także długie zatrzymywanie ciepła i przyjmowanie temperatury otoczenia – w przeciwieństwie 
do stalowych lub emaliowanych brodzików, te nie będą nigdy zimne i nieprzyjemne w dotyku. 
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IDEALNE DLA KAŻDEJ ŁAZIENKI

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW 

GEBERIT ICON
Dostępne 
kolory:

Biały 
wysoki połysk

Biały 
Mat

Sand grey 
Wysoki połysk 
lub mat

Dąb 
Melaminowa 
struktura drewna

Orzech Hickory 
Melaminowa 
struktura drewna

Lava
mat

PRODUKTY GEBERIT

Wisząca miska WC Geberit iCon, 53 cm 
ukryte mocowania, Rimfree 
501.661.00.1

biały-aplin, mat, 501.663.JT.1  
zestaw z deską
DOSTĘPNOŚĆ OD 1.06.2022

Umywalka meblowa Geberit iCon, 90 cm 
SlimRim                                                                                          
z otworem na środku, bez przelewu, 
501.845.00.1

bez otworu, bez przelewu, 
501.845.00.3

Bidet stojący Geberit iCon, 56 cm
przylegający do ściany, ukryte 
mocowania, z przelewem
502.384.00.1

biały-alpin, mat, 502.384.JT.1 

DOSTĘPNOŚĆ OD 1.06.2022

Bidet wiszący Geberit iCon, 53 cm
ukryte mocowania, z przelewem 
501.898.00.1

biały-alpin, mat, 501.898.JT.1

DOSTĘPNOŚĆ OD 1.06.2022

Stojąca miska WC Geberit iCon, 56 cm 

przylegająca do ściany,  
ukryte mocowania, Rimfree,

biały-alpin, mat, 502.383.JT.1                                                                    
zestaw z deską

DOSTĘPNOŚĆ OD 1.06.2022

Umywalka meblowa Geberit iCon, 75 cm 
LightRim 
z otworem na środku, z przelewem, 
501.835.00.1

bez otworu, z przelewem, 
501.835.00.3                                                                                      
z otworem na środku, bez przelewu, 
501.835.00.5

bez otworu, bez przelewu, 
501.835.00.7

Umywalka meblowa Geberit iCon 
z powierzchnią odkładczą, 90 cm 
LightRim
z otworem na środku, z przelewem, 
501.840.00.1

bez otworu, z przelewem, 
501.840.00.3                                                                                      
z otworem na środku, bez przelewu, 
501.840.00.5

bez otworu, bez przelewu, 
501.840.00.7

Boczna szafka Geberit iCon 2 szuflady, 
45  x60x47,6 cm 
dąb, uchwyt lava mat, 502.315.JH.1                                                          

orzech hickory, uchwyt lava mat, 
502.315.JR.1

lava mat, uchwyt lava mat, 502.315.JK.1

sand grey, uchwyt sand grey mat, 
502.315.JL.1                                

biały wysoki połysk, uchwyt biały mat, 
502.315.01.1 lub chrom, 502.315.01.2

biały mat, uchwyt biały mat, 502.315.01.3

Wysoka szafka iCon z jednymi drzwiami 
i lustrem wewnętrznym 180x45x15 cm       
dąb, 502.317.JH.1                                                           

orzech hickory, 502.317.JR.1

lava mat, 502.317.JK.1

sand grey, 502.317.JL.1                                                               

biały wysoki połysk, 502.317.01.1

biały mat, 502.317.01.3

Zestaw Geberit iCon; umywalka  
meblowa SlimRim z zestawem 
odpływowo-przelewowym,  
90x63x48 cm 
dąb, uchwyt lava mat, 502.337.JH.1                                                          

orzech hickory, uchwyt lava mat, 
502.337.JR.1

lava mat, uchwyt lava mat, 502.337.JK.1

sand grey, uchwyt sand grey mat, 
502.337.JL.1                                

biały wysoki połysk, uchwyt biały mat, 
502.337.01.1 lub chrom, 502.337.01.2

biały mat, uchwyt biały mat, 502.337.01.3

Regał Geberit iCon, prostokątny 
70  x22,5x13,2 cm    
dąb, 502.320.JH.1

orzech hickory, 502.320.JR.1

lava mat, 502.320.JK.1

sand grey, 502.320.JL.1 
biały wysoki połysk, 502.320.01.1

biały mat, 502.320.01.3

Szafka Geberit iCon kwadratowa, 
z jednymi drzwiami, 46,7  x  45  x15 cm
orzech hickory, 502.320.JR.1

dąb, 502.320.JH.1                                                           

lava mat, 502.320.JK.1

sand grey, 502.320.JL.1 

biały wysoki połysk, 502.320.01.1

biały mat, 502.320.01.3

Szafka Geberit iCon kwadratowa 
23,3x22,5x13,2 cm
orzech hickory, 502.321.JR.1

dąb, 502.321.JH.1                                                           
lava mat, 502.321.JK.1

sand grey, 502.321.JL.1

biały wysoki połysk, 502.321.01.1

biały mat, 502.321.01.3

Szafka Geberit iCon prostokątna  
23,3x45x13,2 cm                                                                              
lava mat, 502.322.JK.1 

orzech hickory, 502.322.JR.1

dąb, 502.322.JH.1 

sand grey, 502.322.JL.1 

biały wysoki połysk, 502.322.01.1

biały mat, 502.322.01.3

Reagł Geberit iCon kwadratowy  
46,7x45x13,2 cm                                                                              
lava mat, 502.323.JK.1

orzech hickory, 502.323.JR.1

dąb, 502.323.JH.1   

sand grey, 502.323.JL.1

biały wysoki połysk, 502.323.01.1

biały mat, 502.323.01.3
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Nova Pro, miska wisząca, owalna 
z krytymi mocowaniami, Rimfree
M33130000

Do kompletowania z deską Nova Pro 
M30112000, M30121000.

DOSTĘPNOŚĆ OD 07.2022

Umywalka meblowa Twins  
60 cm z niskim rantem, 
z otworem, z przelewem
L51960000

Nova Pro Premium, szafka z lustrem  
80 cm;
lava mat, 501.352.00.1

biały połysk, 501.351.00.1

orzech włoski, 501.353.00.1

orzech włoski jasny, 501.354.00.1

Twins, szafka wisząca boczna, wysoka 
z drzwiami 35x180x27,5 cm;
czarny mat, 88462000

srebrny grafit, 88461000

biały połysk, 88460000

Twins, szafka podumywalkowa wisząca 
z 2 szufladami 60x57x46 cm;
czarny mat, 89494000

srebrny grafit, 89493000

biały połysk, 89492000

Nova Pro Premium,  
zestaw meblowy 60 cm,
składający się z:  
umywalki z niskim rantem 60x48 cm  
i szafki wiszącej z 2 szufladami  
60x63,5x50,2 cm;

lava mat, 501.320.00.1

biały połysk, 501.319.00.1

orzech włoski, 501.321.00.1

orzech włoski jasny, 501.322.00.1

Nova Pro Premium, szafka wisząca 
boczna 33x85x29,7 cm;
lava mat, 501.360.00.1

biały połysk, 501.359.00.1

orzech włoski, 501.361.00.1

orzech włoski jasny, 501.362.00.1

Nova Pro, miska wisząca, owalna, 
krótka Rimfree, 
M33125000

Do kompletowania z deską M30123000, 
M30124000, M30125000 oraz z bidetem 
M35105000. 

Rekomendowany montaż dedykowanych 
zaślepek 244.453.46.1.

Avena, wanna prostokątna, 
z odpływem na boku, 
170x70 cm, 554.254.01.1 

Rekomendowany zestaw 
odpływowo-przelewowy Geberit 
150.520.21.6 lub 150.750.21.6, lub 
150.710.21.6.

ŁAZIENKA

STYL KLASYCZNY WYBRANE PRODUKTY

ŁAZIENKA

STYL MINIMALISTYCZNY WYBRANE PRODUKTY

Nova Pro, zestaw meblowy 60 cm,
składający się z:  
umywalki prostokątnej 60x46 cm  
i szafki wiszącej podumywalkowej  
49,3x55,7x40,1 cm;

biały połysk, M39006000

lava mat, 501.436.JK.1

Nova Pro, szafka wisząca boczna niska 
33x65,3x28 cm
biały połysk, 88428000

lava mat, 501.037.00.1

Nova Pro, szafka wisząca z lustrem  
49,3x85x17,6 cm;
biały połysk, 88431000

lava mat, 501.051.00.1

Nova Pro, miska wisząca,  
owalna, Rimfree 
M33120000 
Do kompletowania z deską M30111000, 
M30112000, K90118000, M30121000.

Nova Pro, szafka wisząca boczna  
33x86,6x28 cm
biały połysk, 88427000

lava mat, 501.036.00.1

KOŁO KOŁO

GEBERIT

Nemea, brodzik kwadratowy, 90x90 cm
biały błyszczący, 550.561.00.1

biały matowy, 550.581.00.1

Rekomendowany syfon Geberit 150.551.21.1 
(standardowy) lub 150.583.21.1 (niski).

Geberit Delta20, przycisk spłukujący, 
biały-alpin
115.127.11.1
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Nova Pro Premium, zestaw meblowy 
100 cm,
składający się z: umywalki z niskim rantem 
100x48 cm i szafki wiszącej  
z 2 szufladami 100x63,5x50,2 cm;

orzech włoski jasny, 501.330.00.1

orzech włoski, 501.329.00.1

lava mat, 501.328.00.1

biały połysk, 501.327.00.1

Swing, zlew ceramiczny 60 cm 
bez otworu, z przelewem 
K21163000

Nova Pro Premium, szafka z lustrem  
58,8 cm;
orzech włoski jasny, 501.350.00.1

orzech włoski, 501.349.00.1

lava mat, 501.348.00.1

biały połysk, 501.347.00.1

Nova Pro Premium, szafka wisząca 
boczna 33x85x29,7 cm;
orzech włoski jasny, 501.362.00.1

orzech włoski, 501.361.00.1

lava mat, 501.360.00.1

biały połysk, 501.359.00.1

Geberit iCon, umywalka podwójna 
120cm, z przelewem
124120000

Geberit iCon, szafka pod umywalkę 
podwójną z 4 szufladami,
dąb, uchwyt lava mat, 502.309.JH.1                                                          

orzech hickory, uchwyt lava mat, 
502.309.JR.1

lava mat, uchwyt lava mat, 502.337.JK.1

sand grey, uchwyt sand grey mat, 
502.309.JK.1                                
biały wysoki połysk, uchwyt biały mat, 
502.309.01.1 lub chrom, 502.309.01.2

biały matowy, uchwyt biały mat, 
502.309.01.3

Nova Pro Premium, wanna prostokątna 
160x75cm, 
554.243.01.1

Rekomendowany zestaw  
odpływowo-przelewowy Geberit  
150.520.21.6 lub 150.750.21.6,  
lub 150.710.21.6.

Nova Pro Premium, miska wisząca, 
owalna, z półkrytymi mocowaniami, 
Rimfree
M33126000 

Do kompletowania z deskami z serii Nova 
Pro: M30112000, M30121000 oraz deską 
K90118000.

Geberit Sigma20, przycisk spłukujący, 
płyta i przyciski: czarne  
pierścienie ozdobne: chromowane 
błyszące
115.882.KM.1

ŁAZIENKA

STYL MINIMALISTYCZNY WYBRANE PRODUKTY

ŁAZIENKA

STYL NOWOCZESNY WYBRANE PRODUKTY

Nova Pro Premium, miska wisząca, 
owalna, krótka z krytymi mocowaniami, 
Rimfree
M33128000

Do kompletowania z deskami z serii Nova 
Pro: M30112000, M30121000 oraz deską 
K90118000.

tylko 49 cm

Nova Pro Premium, miska wisząca, 
owalna, podwyższona, z krytymi 
mocowaniami, Rimfree
M33127000 

Do kompletowania z deskami z serii Nova 
Pro: M30112000, M30121000 oraz deską 
K90118000.

+5 cm

Geberit Sigma30, przycisk spłukujący, 
płyta i przyciski: czarne 
paski ozdobne: czarny mat 
115.883.DW.1

Geberit Sigma50, przycisk spłukujący, 
płyta: czarna  
przyciski: chromowane 
115.788.DW.2

Geberit Sestra, brodzik 90x100 cm, 
grafit, 
550.273.00.2

Do kompletowania z zestawem 
odpływowym do brodzików Geberit 
Sestra 550.018.00.1 lub 550.019.00.1.

Nova Pro, miska wisząca, prostokątna, 
krótka, Rimfree
M33124000 

Do kompletowania z deskami 
M30130000, M30131000, M30132000.

Geberit CleanLine80, odpływ liniowy,  
czarny chrom
dł. 30–90 cm, 154.440.QC.1

dł. 30–130 cm, 154.441.QC.1

Geberit CleanLine60, odpływ liniowy, 
stal nierdzewna szczotkowana
dł. 30–90 cm, 154.458.00.1

dł. 30–130 cm, 154.459.00.1

KOŁO GEBERIT KOŁO

GEBERIT
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Nemea, brodzik prostokątny 120x90 cm,
biały błyszczący, 550.566.00.1

biały matowy,  550.586.00.1

Rekomendowany syfon Geberit 
150.551.21.1 (standardowy)  
lub 150.583.21.1 (niski).

Geberit CleanLine80, odpływ liniowy 
do natrysków
dł. 30–90 cm;
stal nierdzewna, 154.440.KS.1

szampański, 154.440.39.1

czarny chrom, 154.440.QC.1

dł.30–130 cm;
stal nierdzewna, 154.441.KS.1 
szampański, 154.441.39.1 
czarny chrom, 154.441.QC.1

Geberit CleanLine20, odpływ liniowy  
do natrysków
dł. 30–90 cm;
całość stal nierdzewna, 154.450.KS.1

rama czarna, powierzchnia stal 
nierdzewna, 154.450.00.1 

dł.30–130 cm;
całość stal nierdzewna, 154.451.KS.1

rama czarna, powierzchnia stal 
nierdzewna, 154.451.00.1

dł.30–160 cm; 
całość stal nierdzewna, 154.453.KS.1 

rama czarna, powierzchnia stal 
nierdzewna, 154.453.00.1 

Geberit Sestra, brodzik prostokątny 
90x100 cm;
grafit, 550.273.00.2

szary, 550.263.00.2

biały, 550.253.00.2

Geberit Olona, brodzik kwadratowy 
z włókniną uszczelniającą, biały matowy;
80x80 cm, 550.900.00.1

90x90 cm, 550.901.00.1

100x100 cm, 550.902.00.1

120x120 cm, 550.903.00.1

Rekomendowany zestaw odpływowy 
do brodzików Geberit d90, wysokość 
zasyfonowania:

30 mm, 150.581.00.1

50 mm, 150.550.00.1

Geberit Sestra, brodzik kwadratowy 
90x90 cm;
grafit, 550.270.00.2

szary, 550.260.00.2

biały, 550.250.00.2

Geberit Olona, brodzik prostokątny 
z włókniną uszczelniającą, biały matowy;
90x75 cm, 550.905.00.1

80x100 cm, 550.909.00.1

90x100 cm, 550.910.00.1

80x120 cm, 550.913.00.1

90x120 cm, 550.914.00.1

100x120 cm, 550.915.00.1

Rekomendowany zestaw odpływowy 
do brodzików Geberit d90, wysokość 
zasyfonowania;

30 mm, 150.581.00.1,

50 mm, 150.550.00.1

Geberit Olona, brodzik prostokątny 
z włókniną uszczelniającą, biały matowy;
80x140 cm, 550.918.00.1

90x140 cm, 550.919.00.1

100x140 cm, 550.920.00.1

80x160 cm, 550.923.00.1

90x160 cm, 550.924.00.1

100x160 cm, 550.925.00.1

Rekomendowany zestaw odpływowy 
do brodzików Geberit d90, wysokość 
zasyfonowania;

30 mm, 150.581.00.1, 

50 mm, 150.550.00.1

Variform, umywalka stawiana na blat, 
owalna, bez otworu, bez przelewu, biała 
55x40 cm
500.771.01.6
Rekomendowany zawór zestawu 
odpływowego Geberit chrom 152.080.21.1 
do umywalek bez przelewu oraz syfon 
umywalkowy Geberit chrom 151.035.21.1

Nova Pro Premium, bidet wiszący 
owalny z otworem z krytymi 
mocowaniami
M35108000

ŁAZIENKA

STYL GLAMOUR
ŁAZIENKA

ROZWIĄZANIA PRYSZNICOWE GEBERITWYBRANE PRODUKTY

Avena, wanna prostokątna 180x80 cm,
z odpływem na środku, 
554.259.01.1

z odpływem z boku, 
554.258.01.1

Rekomendowany zestaw  
odpływowo-przelewowy Geberit 
150.520.21.6 lub 150.750.21.6 lub 
150.710.21.6.

Modo Pure Oval, zestaw składający się 
z miski WC owalnej, Rimfree z deską 
wolnoopadającą,
L39123000

Variform, umywalka stawiana na blat, 
eliptyczna, bez otworu, bez przelewu, 
biała 55x40 cm
500.774.01.6
Rekomendowany zawór zestawu 
odpływowego Geberit chrom  
152.080.21.1 do umywalek bez przelewu 
oraz syfon umywalkowy  
Geberit chrom 151.035.21.1

Variform, umywalka stawiana na blat, 
okragła, bez otworu, bez przelewu, 
biała, 40 cm
500.768.01.6
Rekomendowany zawór zestawu 
odpływowego Geberit chrom  
152.080.21.1 do umywalek bez przelewu 
oraz syfon umywalkowy  
Geberit chrom 151.035.21.1

Geberit Sigma20, przycisk spłukujący, 
płyta i przyciski: białe,   
pierścienie ozdobne: pozłacane  
115.882.KK.1

KOŁO

IDEALNE DLA KAŻDEJ ŁAZIENKI

KOŁO GEBERIT

GEBERIT

Nova Pro Premium, miska wisząca, 
owalna, z krytymi mocowaniami, 
Rimfree
M33130000 
Do kompletowania z deską Nova Pro 
M30112000, M30121000.

DOSTĘPNOŚĆ OD 07.2022
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Geberit, zestaw montażowy z wpustem, 
do rynien zbiorczych serii CleanLine;
wysokość zabudowy 9–22 cm
154.150.00.1

wysokość zabudowy 6,5–9 cm
154.152.00.1

Więcej informacji o produktach na stronie www.geberit.pl oraz www.kolo.com.pl

Geberit, kratka ozdobna odpływu 
punktowego do natrysków, koło 8x8 cm
154.311.00.1

Geberit, kratka ozdobna odpływu 
punktowego do natrysków, kwadrat 
8x8 cm
154.312.00.1

Geberit, punktowy wpust podłogowy 
do natrysku 
wysokość zabudowy 9–22 cm
154.050.00.1

wysokość zabudowy 6,5–9 cm
154.052.00.1

Geberit, zestaw wykończeniowy do 
natrysków z odpływem ściennym;
stal szczotkowana, 154.336.FW.1

polerowana stal nierdzewna, 154.342.00.1

tworzywo sztuczne, chrom błyszczący, 
154.335.21.1

tworzywo sztuczne, biały-alpin, 
154.335.11.1

Geberit CleanLine60, odpływ liniowy do 
cienkich okładzin podłogowych;
dł. 30–90 cm;
stal nierdzewna, 154.458.00.1 

dł.30–130 cm;
stal nierdzewna, 154.459.00.1

IDEALNE DLA KAŻDEJ ŁAZIENKI

ŁAZIENKA

ROZWIĄZANIA PRYSZNICOWE GEBERIT

GEBERIT

NOTATKI

Geberit CleanLine60, odpływ liniowy 
do natrysków
dł. 30–90 cm;
całość stal nierdzewna, 154.456.KS.1

rama czarna, powierzchnia stal 
nierdzewna, 154.456.00.1 
dł.30–130 cm;
całość stal nierdzewna, 154.457.KS.1

rama czarna, powierzchnia stal 
nierdzewna, 154.457.00.1





WWW.GEBERIT.PL

GEBERIT SP. Z O.O.
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facebook.com/geberit.pol
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instagram.com/geberit_poland
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