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O ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ
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WIĄŻĄCA STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU
30 lat temu firma Geberit opracowała wstępną strategię środowiskową i rozpoczęła wdrażanie konkretnych działań. Z biegiem lat strategia ta przekształciła
się w kompleksową strategię zrównoważonego rozwoju, która łączy w sobie obecne i przyszłe projekty,
decyzje i działania. Strategia zrównoważonego rozwoju zawiera jasno określone obowiązki, mierzalne
cele, miary pochodne i wymierne dane – dzięki temu
możemy skutecznie monitorować jej wdrażanie.
W swoich procesach decyzyjnych firma Geberit
uwzględnia aspekty ekonomiczne, ekologiczne
i społeczne. Chcemy pozostawiać możliwie najmniejszy ślad ekologiczny w całym łańcuchu wartości,
a jednocześnie traktować dostawców i partnerów
biznesowych z szacunkiem i uczciwością. Kolejnym
ważnym elementem strategii jest kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników, a także hydraulików, inżynierów sanitarnych i architektów.

zużywać jak najmniej materiałów opakowaniowych.
Wszystkie te aspekty odgrywają rolę w minimalizacji
zużycia energii i zasobów, utrzymaniu jak najwyższej
żywotności i trwałości użytkowej produktów, zamykaniu cykli materiałowych i stałym zwiększaniu wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu.

TWORZYWA SZTUCZNE JAKO GWARANCJA
JAKOŚCI
Jeśli chodzi o tworzywa sztuczne, chcemy jak najbardziej efektywnie i ekonomicznie wykorzystywać
materiały do tworzenia wysokiej jakości produktów
o gwarantowanej długiej żywotności. Tworzywa
sztuczne oferują wiele korzyści z punktu widzenia
zrównoważonego rozwoju. Podczas pakowania Geberit dba o to, aby odpowiednio zabezpieczać produkty przy jednoczesnym zużyciu jak najmniejszej
ilości materiału opakowaniowego. Tam, gdzie to
możliwe, używamy głównie kartonu i rezygnujemy ze
styropianu i innych tworzyw sztucznych.

EKOPROJEKTOWANIE JAKO KLUCZ DO
ZRÓWNOWAŻONYCH DZIAŁAŃ
Przyjazne dla środowiska, oszczędzające zasoby, trwałe – takie cechy produktów są w firmie Geberit niezwykle ważne. Dlatego Geberit wykorzystuje ekoprojektowanie i konsekwentnie rozwija swoje produkty
zgodnie z jego zasadami. Każdy produkt musi być
lepszy od swojego poprzednika z punktu widzenia
ekologii, i to biorąc pod uwagę cały cykl życia – od
pozyskania surowców aż po utylizację. Ekoprojektowanie jest integralną częścią wszystkich procesów
rozwojowych od 2007 roku i zostało wdrożone już
w ponad 170 projektach. Obejmuje to również aktualne tematy, standardy, przepisy i rozwój społeczny.
PROJEKTUJEMY Z MYŚLĄ O TRWAŁOŚCI
Dzięki zastosowaniu najwyższej klasy materiałów
i surowym wymaganiom jakościowym, produkty
Geberit charakteryzują się trwałością sięgającą kilkudziesięciu lat. Ponadto, są one zazwyczaj wstecznie kompatybilne i mogą być łatwo czyszczone
i konserwowane. Znaczna część asortymentu Geberit posiada również gwarancję dostępności części
zamiennych do 25 lat. Dbamy także o to, aby

„OD KILKUDZIESIĘCIU LAT ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ KULTURY FIRMY GEBERIT. SKUPIAMY
SIĘ NA KONSEKWENTNYM WDRAŻANIU
ROZWIĄZAŃ, NA BIEŻĄCO I Z WYMIERNYMI REZULTATAMI.„
Christian Buhl, CEO
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

WYBRANE
DANE LICZBOWE

Strategia zrównoważonego rozwoju zawiera jasno
określone obowiązki, mierzalne cele, miary pochodne i wymierne dane – dzięki temu możemy skutecznie monitorować jej wdrażanie. Dwa przykłady takich
danych to ekoefektywność i emisja CO₂.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO (2015 - 2020)
249

2015

239

2016

230

2017

220

2018

212

2019

35
5

193

2020

Wpływ na środowisko, w milionach ekopunktów
Wpływ na środowisko w wyniku przejęcia Sanitec,
w milionach ekopunktów
Wpływ na środowisko w odniesieniu do sprzedaży netto
(z korektą walutową) w % (Współczynnik: 2015 = 100)
Uwaga: Wpływ na środowisko jest mierzony w ekopunktach.

PROCENT
Od momentu przyłączenia energochłonnej działalności ceramicznej
w 2015 r. względny wpływ na
środowisko został zredukowany
o 35%.

PROCENT
Zwiększenie ekoefektywności
o więcej niż zakładane 5% rocznie.

WZGLĘDNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO –
EKOEFEKTYWNOŚĆ
Od ponad 25 lat Geberit konsekwentnie mierzy swój
ślad ekologiczny w ramach kompleksowego ekobilansu korporacyjnego i wykorzystuje go jako podstawę do wyznaczania dalszych celów. Jest to podejście wyjątkowe w branży sanitarnej.

EMISJA CO₂ (2015-2020)

-33

258

250

243

231

223

207

PROCENT

EMISJA CO₂
Dzięki strategii CO₂, której podstawy zostały opracowane już w 2007 roku, firma
stawia sobie ambitne cele i aktywnie
przyczynia się do ochrony środowiska. W
tym obszarze Geberit koncentruje się na
konkretnych środkach technicznych służących oszczędzaniu energii i poprawie
wydajności oraz na selektywnym nabywaniu odnawialnych źródeł energii.
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2015

2016

2017

2018

2019

2020

Emisja CO₂, w tysiącach ton
Emisja CO₂ w wyniku przejęcia Sanitec, w tysiącach ton
Emisja CO₂ w odniesieniu do sprzedaży netto (z korektą walutową)
w % (Współczynnik: 2015 = 100)
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TWORZYMY WARTOŚĆ DODANĄ
DZIĘKI EKOPROJEKTOWANIU
Od 2007 roku Geberit dba o to, aby
każdy nowy produkt był lepszy od
swojego poprzednika z punktu widzenia ekologii. Dzięki temu przyczyniamy się do ochrony zasobów
naturalnych.

Poniższa ilustracja wyjaśnia zasadę ekoprojektowania
na przykładzie typowej grupy produktów Geberit –
systemu WC. Toaleta iCon Rimfree® z nową prowadnicą spłukującą w 69% z tworzywa ABS pochodzącego z recyklingu jest zamontowana na stelażu Duofix
111.300. W spłuczce podtynkowej Sigma 12 cm nowy
zawór spustowy 212 zapewnia zmniejszenie zużycia
wody. Spłuczka jest uruchamiana za pomocą nadającego się do recyklingu przycisku Sigma30, zamocowanego w ramce wykonanej w 100% z tworzywa
ABS pochodzącego z recyklingu. Wszystkie produkty wyróżniają się trwałością i mogą być łatwo naprawiane nawet po wielu latach użytkowania.
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←
NASZ WKŁAD W GOSPODARKĘ
O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
Produkty Geberit charakteryzują się
między innymi zastosowaniem wysokiej jakości materiałów i trwałością sięgającą kilkudziesięciu lat.
Ponadto, są one zazwyczaj wstecznie kompatybilne i mogą być łatwo
czyszczone, konserwowane i naprawiane. Znaczna część naszego asortymentu posiada również gwarancję
dostępności części zamiennych do
25 lat. Coraz większą rolę w zamykaniu cykli materiałowych odgrywa
także stosowanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.
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POTRZEBY

IDEALNA RÓWNOWAGA

DESIGN MEETS
FUNCTION

Nasza pasja do designu i technologii inspiruje i pobudza ludzi na całym
świecie. Dzięki zastosowaniu rozległej specjalistycznej wiedzy i ponad
150-letniego doświadczenia potrafimy sprawić, że nasze produkty są nie
tylko piękne, ale dzięki nim rzeczywiście życie staje się prostsze i bardziej
komfortowe.

Produkty Geberit wytwarzane są w sposób odpowiedzialny, z wysokiej klasy
trwałych materiałów. Idealnie równoważą
elegancki design i wyjątkową funkcjonalność. Są łatwe w czyszczeniu i w eksploatacji oraz podnoszą poziom komfortu.

„Design Meets Function” to hasło
określające harmonię wyjątkowej
funkcjonalności z estetycznym
wzornictwem w całej przestrzeni
łazienki.
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GEBERIT
TO LIDER
EUROPEJSKIEGO
RYNKU…
… produktów sanitarnych, oferujący
nowoczesne rozwiązania i kreujący
trendy w zakresie technologii
sanitarnych i wyposażenia łazienek.

Geberit jest globalnym ambasadorem jakości. Posiada biura
sprzedaży w ponad 50 krajach
oraz 29 zakładów produkcyjnych
na całym świecie. Siedziba firmy
znajduje się w Szwajcarii, w miejscowości Rapperswil-Jona – tam
założył ją Caspar Melchior Albert
Gebert w 1874 r.

Ponad 12 000 pracowników stara
się zapewnić klientom innowacyjne, zrównoważone i trwałe produkty o najwyższej jakości.

Geberit szczyci się ugruntowaną kompetencją w dziedzinie innowacyjności. Tę innowacyjność umożliwiają i wspierają prowadzone
w całej Grupie działania badawczo-rozwojowe. Klienci mogą być pewni, że nowe produkty spełnią ich potrzeby, nie mówiąc już o najwyższych standardach jakości.

9
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Zapytaliśmy klientów indywidualnych z całej Europy o to, co jest ważne dla nich
w łazience. Uzyskaliśmy sześć odpowiedzi: design, czystość, przyjazność dla
użytkownika, rozwiązania zapewniające
oszczędność miejsca, a także komfort
i łatwy dostęp. Ponieważ każdy z nas ma
inne priorytety, oferujemy serie łazienkowe ściśle dostosowane do różnych
potrzeb.
To oznacza, że możesz stworzyć swoją
własną, wymarzoną łazienkę, wybierając
produkty z funkcjonalnym wzornictwem
w jak najlepszym wydaniu, wykonane
w niezawodnej technologii, według najnowszej zdobytej wiedzy sanitarnej.
W Geberit znajdziesz urządzenia i przedmioty do wszystkich funkcji własnej strefy wellness i do aranżacji łazienki, która
wpisze się dokładnie w Twój własny styl.
Pomyśl o łazience, która spełnia Twoje
potrzeby i przewyższa oczekiwania!

DESIGN
Prosty i ponadczasowy wzór, łatwy
do projektowania – dla każdego,
kto poszukuje nowoczesnej
elegancji oraz różnorodnych
kolorów i materiałów.

CZYSTOŚĆ
Inteligentne produkty, na których
niemal wcale nie gromadzi się brud,
łatwe do czyszczenia – dla każdego,
kto chce ograniczyć sprzątanie do
minimum.

PRZYJAZNOŚĆ DLA UŻYTKOWNIKA
Intuicyjne i łatwe w eksploatacji
produkty – dla każdego, kto chce
osiągnąć optymalną funkcjonalność
łazienki.

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
Inteligentne funkcje i produkty,
które pozwalają wygospodarować
więcej miejsca – dla każdego,
kto nie może się obejść bez
funkcjonalnych urządzeń i ceni
przestrzeń do przechowywania.

KOMFORT

OCZEKUJĘ
WIĘCEJ
OD MOJEJ
ŁAZIENKI

Produkty, które wnoszą do łazienki
komfort i higienę – dla każdego, kto
chce podarować sobie nieco więcej
świeżości, dobre samopoczucie
i czystość.

DOSTĘPNOŚĆ
Łatwo dostępne łazienki o równych
posadzkach – dla każdego
kto poszukuje uniwersalnego
wzornictwa, bez względu na
potrzeby i wiek.

11
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DESIGN

PRZYWIĄZUJĘ OGROMNĄ
WAGĘ DO IDEALNIE
ZAARANŻOWANEJ
ŁAZIENKI
Design Museum w Londynie, berliński Bauhaus oraz
Museum für Gestaltung w Zurichu – inspirujące wizyty
na wystawach to dla mnie jeden z głównych punktów
programu podróży. Znajduję tam pomysły i inspiracje,
które potem wdrażam w domowej przestrzeni. Również
w łazience przywiązuję ogromną wagę do idealnie
skoordynowanej koncepcji aranżacyjnej.

12
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Rozwiązania wzornicze od Geberit dają dużo możliwości tworzenia stylowych łazienek, do najdrobniejszego szczegółu. Produkty i całe rozwiązania regularnie zdobywają nagrody za design, np.: Red Dot Design Award
czy iF Design Award. Dzięki różnorodności kształtów, materiałów i faktur
powierzchni oraz konsekwentnie perfekcyjnemu wykonaniu Geberit fascynuje każdą koncepcją wzorniczą.

PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE GEBERIT
Przyciski spłukujące Geberit stanowią niepowtarzalny akcent w każdej łazience. Mogą być okrągłe lub
w geometrycznym kształcie – wszystkie zostały wykonane z najwyższej jakości materiałów. Mają powierzchnię o modnej fakturze, dlatego na pewno
poprawią wygląd każdej łazienki.

SIGMA21

SIGMA50

GEBERIT AQUACLEAN
Dzięki ponadczasowemu, eleganckiemu designowi
i technologii podtynkowej toalety myjące z serii Geberit AquaClean stają się prawdziwymi lifestylowymi
akcesoriami, przekonującymi użytkowników zarówno
wzornictwem jak i funkcjonalnością. Nowoczesna
stylowa toaleta wyposażona jest w wyjątkowe
funkcje.
↑
GEBERIT AQUACLEAN SELA
Funkcje klastycznej toalety myjącej
w purystycznym, eleganckim
wzorze dla świadomych stylu
miłośników estetyki.
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CZYSTOŚĆ

CZYSTOŚĆ – JAK
NAJLEPIEJ
PORADZIĆ SOBIE Z
BRUDEM I WŁOSAMI?

Czasem mam ochotę rwać sobie włosy
z głowy. Za każdym razem, gdy biorę prysznic,
widzę frustrację mojej partnerki z powodu
włosów, które zatykają odpływ natryskowy
i bardzo trudno je usunąć. Z jakich rozwiązań
mogę skorzystać, żeby łatwo wyczyścić
łazienkę i utrzymać ją w czystości?

14
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Włosy w łazience drażnią, bo zatykają odpływy natrysków
i umywalek. Geberit zapewnia rozwiązania odpływowe łatwe
do czyszczenia, które elegancko rozwiązują ten problem.

←
WKŁAD GRZEBIENIOWY
W wielu rozwiązaniach prysznicowych
Geberit znalazł się wyjmowany wkład
grzebieniowy chroniący odpływ.

ODPŁYW LINIOWY GEBERIT CLEANLINE
Wkład grzebieniowy wkładany w odpływ liniowy Geberit CleanLine z pewnością zbierze wszystkie włosy. Można go wyjąć i wyczyścić jednym prostym ruchem. Elegancką rynnę odpływu
natryskowego również łatwo wyczyścić, ponieważ nie ma w niej
zakamarków, ani miejsc trudno dostępnych. W ten sposób nie
zbierają się w niej brud i bakterie. Wystarczy raz przetrzeć,
a otwarta powierzchnia odpływu zaiskrzy czystością.
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Każdy chce cieszyć się nieskazitelnie czystą i uporządkowaną
łazienką. Geberit oferuje przemyślane rozwiązania, które
sprawiają, że utrzymanie czystości w łazience staje się
łatwiejsze i komfortowe.

←
BEZDOTYKOWY PRZYCISK
SPŁUKUJĄCY SIGMA80
Powierzchnia: czarne szkło
116.090.SG.1

BEZDOTYKOWE URUCHAMIANIE SPŁUKIWANIA
Przycisk z bezdotykowym uruchamianiem spłukiwania jest
mniej podatny na zabrudzenia i obniża ryzyko przenoszenia
zarazków.

DESKA SEDESOWA Z FUNKCJĄ QUICKRELEASE

CZYSZCZENIE
BEZ POZOSTAWIANIA
BRUDU
Podnieś pokrywę, przetrzyj powierzchnię, zamontuj pokrywę z powrotem. Dzięki możliwości demontowania deski sedesowej i pokrywy dużo łatwiej utrzymać
toaletę w całkowitej czystości.

16
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TECHNOLOGIA SPŁUKIWANIA GEBERIT TURBOFLUSH

DOKŁADNE SPŁUKIWANIE
ASYMETRYCZNA
GEOMETRIA MISKI

Innowacyjna technika spłukiwania TurboFlush, o asymetrycznej geometrii wnętrza bezkołnierzowej miski ceramicznej,
sprawia, że wnętrze miski jest spłukiwane
dokładnie i cicho.

←
OPTYMALNY STRUMIEŃ
Innowacyjne, spiralne spłukiwanie z boku miski
gwarantuje jeszcze większą higenę i utrzymanie
czystości.

TOALETY BEZKOŁNIERZOWE RIMFREE®

PROSTSZE
CZYSZCZENIE
BEZ KOŁNIERZA

Bezkołnierzowe miski Rimfree® spełniają nowoczesne standardy higieny i są łatwe w czyszczeniu.
Technologia spłukiwania Rimfree® rozprowadza dynamiczny strumień wody równomiernie po całej misce WC, pozostawiając ją idelanie czystą.
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PRZYJAZNOŚĆ DLA UŻYTKOWNIKA

MOJA
ŁAZIENKA
MNIE
ROZUMIE

Lubię, gdy podczas porannego rytuału nic nie
zaprząta mi głowy. Cenię sobie innowacyjne
funkcje i inteligentne rozwiązania sprawiające,
że codzienne czynności stają się prostsze.
Co mogę zrobić, żeby moja łazienka była
ze wszech miar przyjazna?

18
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Geberit opracowuje innowacyjne produkty i rozwiązania
sprawiające, że w łazience jest prosto i wygodnie.
Te rozwiązania są intuicyjne, uwalniają użytkownika
od obowiązków i dają realne korzyści.

DESKA WOLNOOPADAJĄCA
Mechanizm wolnego opadania delikatnie
i cicho zamyka pokrywę WC. Nawet jeżeli
podniesiemy ją bardzo szybko, opadnie
powoli i cicho się zamknie. To rozwiązanie
dla użytkowników ceniących sobie komfort i wygodę każdego dnia. Równocześnie chroni powierzchnię deski, pokrywy
i miski ceramicznej.

INTUICYJNY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

INTUICYJNOŚĆ

ŁATWA
ORIENTACJA

Korzystanie z toalety myjącej
Geberit AquaClean nie wymaga
instrukcji obsługi.
↓

Pilot zdalnego sterowania do toalet myjących
Geberit został zaprojektowany w intuicyjny
sposób. Na przyciskach znajdują się czytelne
symbole, a obsługa nie wymaga żadnych wyjaśnień. Na odwrocie można wybrać i zapisać
indywidualne ustawienia użytkownika.
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OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

GDZIE MAM WSTAWIĆ
TE WSZYSTKIE MOJE
ŁAZIENKOWE SKARBY?

Słoiczki, tubki, kubki, gąbki i szczotki –
wręcz kocham te piękne rzeczy. Gdzie
w łazience mam umieścić wszystkie
kosmetyki? Jak najszybciej znajdę
swoje ulubione produkty, kiedy znów
będą mi potrzebne?

20
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W łazience dodatkowego miejsca nigdy za wiele. Nie wszystkie łazienki
są jednak tak przestronne, jakby chcieli tego użytkownicy. Geberit
oferuje meble i półki pozwalające wygospodarować przestrzeń, idealnie
wykorzystujące dostępne miejsce porządkujące przechowywanie.

21

POTRZEBY

Geberit oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań, pozwalających
optymalnie wykorzystać przestrzeń. Dzięki temu w łazience jest
schludnie, widać przemyślany porządek, nawet w niewielkich
pomieszczeniach.

←
MONTAŻ PODTYNKOWY

ODPŁYW ŚCIENNY GEBERIT
Kiedy odpływ ścienny jest ukryty, natrysk bezbrodzikowy zyskuje najczystszą możliwą formę, a powierzchnia jest idealnie gładka.

22

Montaż podtynkowy umożliwia
schowanie odpływu wody, tak że na
ścianie widać tylko zdejmowaną
pokrywę.
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SZAFKI W STYLU APTECZNYM

PRZECHOWYWANIE PIONOWE
TO DODATKOWA PRZESTRZEŃ
Szafki w stylu aptecznym od dawna sprawdzają się w kuchni, a teraz podbijają łazienki. Nie bez powodu. Wysokie szafki Geberit Acanto z elementami wysuwanymi, jak w aptece, zapewniają sporo przestrzeni do przechowywania, a równocześnie nie zabierają zbyt wiele miejsca. Dzięki zastosowaniu
elementu wysuwanego kosmetyki można zawsze mieć pod ręką.

23

POTRZEBY

KOMFORT

CZASAMI MAM DOŚĆ
MOJEJ SIOSTRY
Każdego ranka moja siostra biegnie do łazienki
i zajmuje ją przede mną. Kiedy w końcu wychodzi,
zostaje okropny zapach i nie pozostaje mi nic innego,
jak wstrzymać oddech. Czy te nieprzyjemne zapachy
nie mogą po prostu zniknąć?

24
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Moduł Geberit DuoFresh usuwa nieprzyjemne zapachy, zanim
zdążą rozprzestrzenić się w całej łazience. Pojemniki na kostki
higieniczne można montować bezpośrednio za przyciskiem
spłukującym.

←

←

DOSTĘPNY

WYDAJNY I CICHY

Do ceramicznego filtra w kształcie
plastra miodu i pojemnika na kostki
higieniczne do spłuczki można się
łatwo dostać przez przycisk
spłukujący.

Ceramiczny filtr gruntownie
oczyszcza powietrze.
Pracujący cicho wentylator
wtłacza oczyszczone
powietrze z powrotem do
pomieszczenia.

GEBERIT DUOFRESH
Geberit DuoFresh działa pozytywnie na wszystkie zmysły. Moduł uruchomi się automatycznie dzięki funkcji wykrywania użytkownika, gdy tylko usiądziemy na toalecie. Odciąga powietrze
bezpośrednio z miski ceramicznej, a po oczyszczeniu wdmuchuje je z powrotem do pomieszczenia. Moduł DuoFresh łatwo
wmontować w spłuczkę podtynkową Geberit Sigma.

RÓŻNORODNOŚĆ WZORNICZA
Pojemnik na kostki higieniczne DuoFresh można łączyć z wszystkimi
mechanicznymi przyciskami spłukującymi od serii Geberit Sigma01
do Sigma50.
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Czasami standardy dobrego samopoczucia i świeżości
podnoszą drobne akcenty. Wraz z Geberit wniesiesz do
łazienki więcej komfortu – zapewnią go funkcje wellness,
bez których już wkrótce trudno Ci będzie żyć.

TECHNOLOGIA NATRYSKU WHIRLSPRAY

PATENT NA
DOKŁADNE MYCIE
Opatentowana technologia WhirlSpray dynamicznie
napowietrza strumień natrysku. Odpowiednio ukierunkowany strumień myje dokładnie, a równocześnie
delikatnie, zużywając niewiele wody. Zapewnia uczucie świeżości i czystości przez cały dzień.

OGRZEWANIE DESKI SEDESOWEJ

AUTOMATYCZNIE
PRZYJEMNE CIEPŁO
←
URUCHAMIANIE ZBLIŻENIOWE
Ogrzewanie deski sedesowej
uruchamia się automatycznie,
zbliżeniowo.
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Dzięki ogrzewaniu deski toaleta we właściwym momencie staje się przyjemnie
ciepła. W chłodniejszych miesiącach nikt
nie chce siadać na zimnej toalecie. W
miesiącach ciepłych funkcję można po
prostu wyłączyć.
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ANTYPOŚLIZGOWY PANEL DO NATRYSKÓW
BEZBRODZIKOWYCH SETAPLANO

JEDWABIŚCIE
MIĘKKI
W DOTYKU
Panel do natrysków bezbrodzikowych Geberit Setaplano wykonano z wysokiej jakości utwardzonego
materiału. W przeciwieństwie do metalu, szkła czy
ceramiki jest przyjemnie ciepły i jedwabiście gładki,
bardzo odporny na drobne zarysowania, a właściwości antypoślizgowe zapewniają dużą przyczepność.

ORIENTACJA

DYSKRETNY
NOCNY PRZEWODNIK
Światło orientacyjne Geberit można ustawić
aż w siedmiu odcieniach. Zapala się automatycznie, kiedy użytkownik zbliża się do toalety i pokazuje w nocy kierunek w łazience.
Przygaszone oświetlenie sprawia, że po powrocie z toalety łatwiej zasnąć. Światło orientacyjne wbudowano w niektóre toalety myjące AquaClean, w moduł DuoFresh oraz
w moduł sanitarny Geberit Monolith Plus.
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DOSTĘPNOŚĆ

CHCĘ ŁAZIENKI
NA CAŁE ŻYCIE
Jestem sportowcem amatorem, jestem stale w ruchu. Co się
stanie, gdy moja aktywność będzie mniejsza? Na wszelki
wypadek chciałbym tak wyposażyć łazienkę, żeby korzystać
z niej optymalnie i umożliwić dostęp do niej w każdej sytuacji.

28
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Nowa łazienka powinna spełniać Twoje potrzeby przez
najbliższe 25 lat, powinna więc dostosowywać się do zmian
zachodzących w Twoim życiu. Właśnie dlatego warto ją
odpowiednio zaplanować. Geberit proponuje wyposażenie
łazienkowe do montażu naściennego i systemy podtynkowe,
które zapewnią komfort w niemal każdej sytuacji.

ROZWIĄZANIA PRYSZNICOWE
Rozwiązania do natrysków bezbrodzikowych są niezwykle eleganckie i mają
możliwość montażu na równi z podłogą,
dzięki czemu nie ma różnicy poziomów
między prysznicem a posadzką.
Brodziki Geberit Olona przeznaczone do
zlicowania z powierzchnią podłogi mają
wysokie właściwości antypoślizgowe.
Takie rozwiązanie zapewnia komfort
i bezpieczeństwo zarówno teraz, jak
i w przyszłości.

REGULACJA WYSOKOŚCI

WYSOKOŚĆ
MISKI WC
ŁATWA W REGULACJI
Wyrafinowana technologia montażu toalety Geberit
ONE daje możliwość elastycznego regulowania wysokości zawieszenia miski ceramicznej, nawet wiele
lat po instalacji. Toaleta została wyposażona w technologię regulowania wyskości zawieszenia jej na
ścianie, zapewnia to elastyczne zastosowanie toalety dla różnych użytkowników.
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TWOJE POTRZEBY,
TWOJA ŁAZIENKA

Jakie funkcje łazienki są dla Ciebie najważniejsze?
Serie łazienkowe Geberit są dostosowane do najróżniejszych potrzeb. Przy pomocy załączonej tabeli
z łatwością znajdziesz serię która spełni Twoje
oczekiwania.

Geberit ONE

Geberit Citterio

Geberit Xeno2

Geberit myDay

Geberit Acanto

Geberit iCon
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DOSTĘPNOŚĆ

KOMFORT

OSZCZĘDNOŚĆ
MIEJSCA

PRZYJAZNOŚĆ DLA
UŻYTKOWNIKA

EKSTRACZYSTOŚĆ

PONADCZSOWY
DESIGN

KATEGORIA
CENOWA
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DESIGN
Geberit opracowuje produkty do
łazienek według zasady Design
Meets Function, zgodnie z którą
urok i idealna funkcjonalność
wzajemnie się uzupełniają.

KOMFORT
Rozwiązania Geberit służące
poprawie komfortu zamienią Twoją
łazienkę w oazę świeżości
i dobrego samopoczucia –
przyniosą ukojenie i sprawią, że
zdystansujesz się od codziennych
obowiązków.

CZYSTOŚĆ
Geberit zaoszczędzi Ci pracy
i zrobi wszystko, aby
w łazience można było
utrzymać porządek
i higieniczną czystość przy
minimalnym wysiłku.

PRZYJAZNOŚĆ
DLA UŻYTKOWNIKA
Geberit wspiera Cię w codziennych
łazienkowych rytuałach i proponuje
intuicyjne funkcje, bez których
trudno Ci będzie żyć.
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OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
Dzięki elementom wyposażenia
łazienki z Geberit optymalnie
wykorzystasz przestrzeń
i znajdziesz indywidualnie
dobrane rozwiązania, nawet
w łazience o trudnym
rozkładzie.

DOSTĘPNOŚĆ
Wraz z Geberit możesz tak
rozplanować własną łazienkę, żeby
była praktyczna w każdej sytuacji
i żeby można ją było w każdej chwili
zaadaptować do indywidualnych
okoliczności.

PONIEWAŻ TO MA BYĆ
TWOJA ŁAZIENKA
Chcesz, żeby Twoja łazienka wyglądała dobrze i poprawiała jakość życia każdego
dnia. W Geberit znajdziesz design i funkcjonalność, które sprawią, że życie
stanie się bardziej komfortowe, prostsze i piękniejsze. Możesz być pewien, że
ceramiczne miski, meble łazienkowe i ukryta technologia sanitarna idealnie ze
sobą współgrają.
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OD POMYSŁU
DO WYMARZONEJ ŁAZIENKI
Droga do wymarzonej łazienki opiera się na odpowiednio dopasowanych
informacjach i inspiracjach. Firma Geberit pomoże Ci urzeczywistnić
marzenia, oferując szeroki zakres usług online, interaktywne narzędzia
do planowania i wiele innych.

ZRÓB KOLEJNY KROK I ZNAJDŹ WSZYSTKO,
CZEGO POTRZEBUJESZ, ABY PRZYBLIŻYĆ SIĘ
DO SWOJEJ WYMARZONEJ ŁAZIENKI.
geberit.pl/serwis/narzedzia-i-aplikacje
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↑

↑

↑

KONFIGURATOR INSPIRACJI
GEBERIT

PLANER ŁAZIENEK 3D

KONFIGURATOR PRZYCISKÓW

W programie do planowania 3D najpierw
odtwarzasz plan pomieszczenia,
a następnie sprawdzasz, jak dobrze
pasuje do niego Twoja wymarzona
łazienka i gdzie wybrane produkty
powinny zostać umieszczone.

Odkryj szeroką gamę przycisków
uruchamiających Geberit i znajdź
model, który idealnie pasuje do
Twojej łazienki.

Co jest dla Ciebie naprawdę ważne
w łazience? Dzięki konfiguratorowi
inspiracji Geberit można się tego
dowiedzieć w mgnieniu oka.
konfigurator-lazienki.geberit.pl

przyciski.geberit.pl

3dplaner.geberit.pl

↑

↑

↑

KONFIGURATOR CERAMIKI GEBERIT
AQUACLEAN

HOME APP

WIRTUALNY SPACER

Uzyskaj kompleksowe wsparcie
w zakresie zarządzania oraz konserwacji produktów Geberit na
swoim smartfonie.

Odkryj technikę sanitarną i wyposażenie łazienek
firmy Geberit podczas wirtualnej wycieczki.

Stwórz własną strefę komfortu z Geberit
przy pomocy kilku kliknięć – zgodnie z
Twoimi indywidualnymi preferencjami i
wymaganiami.
konfigurator.geberit-aquaclean.pl

geberit-aquaclean.pl/obsluga-klienta/geberit-home-app

↑

↑

Salon w Warszawie

Salon w Modlniczce
k. Krakowa
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SERIE
ŁAZIENKOWE

Do unikalnych łazienek z charakterem. Serie łazienkowe Geberit
kreują otoczenie, w którym uwzględnia się indywidualne
wymagania i pragnienia. Dają twórczą swobodę, aby każdy mógł
wprowadzić w życie swój własny styl.
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GEBERIT
ONE
Geberit ONE to seria ceramiczna powstała w wyniku
połączenia know-how w dziedzinie technologii
sanitarnych z fachową wiedzą wzorniczą. To
pionierskie i innowacyjne wzornictwo ukryte
w ceramice, które umiejętnie prezentuje swoje zalety,
zarówno widoczne, jak i te ukryte. Geberit ONE
to większa czystość, więcej przestrzeni i większa
elastyczność w łazience. Funkcjonalne wzornictwo
dla lepszej jakości życia.

PONADCZASOWY
DESIGN

EKSTRACZYSTOŚĆ

DODATKOWE
FUNKCJE

PODWYŻSZONY
STANDARD
KOMFORTU

UNIWERSALNOŚĆ
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PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
Przycisk spłukujący
Geberit Sigma50.

Kryte mocowanie
ścienne
Mechanizm wolnego
opadania
Dostosowane do
oszczędnego spłukiwania
Wolna przestrzeń pod
wiszącą miską
Technologia spłukiwania
TurboFlush
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TOALETA
GEBERIT ONE

Wisząca miska Geberit ONE jest elegancka, ma idealne proporcje. Prawdziwe zaskoczenie czeka nas po podniesieniu pokrywy
deski sedesowej, kiedy to naszym oczom ukaże się ceramiczna,
bezkołnierzowa miska o asymetrycznym kształcie, z wyjątkową,
ultracichą technologią spłukiwania TurboFlush. Zaawansowana
technologia montażu umożliwia nawet po wielu latach elastyczną regulację wysokości toalety bez potrzeby otwierania systemu
podtynkowego.

CZYSTOŚĆ I ZINTEGROWANA ELASTYCZNOŚĆ

↑

↑

Istnieje możliwość zdjęcia samej pokrywy, dzięki czemu
czyszczenie staje się proste.

Łatwo zdejmowalna deska sedesowa i pokrywa.
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Kryte mocowanie
ścienne
Mechanizm wolnego
opadania
Dostosowane do

oszczędnego spłukiwania
Wolna przestrzeń
pod miską wiszącą
Technologia
spłukiwania
TurboFlush

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
Przycisk spłukujący
Geberit Sigma50.
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GEBERIT ONE
MISKA WC I BIDET

Wisząca miska WC i bidet serii Geberit
ONE są do siebie idealnie dopasowane
i wyróżniają się elegancją oraz idealnymi
proporcjami.
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SERIA ŁAZIENKOWA GEBERIT CITTERIO
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GEBERIT
CITTERIO
Designerska linia Geberit Citterio łączy w sobie nietypowe kształty i specjalne materiały. Ta seria łazienkowa
z najwyższej półki odzwierciedla unikalne, głośne projekty wzornicze znanego włoskiego architekta i projektanta Antonio Citterio. Niezwykła oryginalność łączy
się z ponadczasową elegancją i jakością. Harmonijne
zestawienie kontrastowych rozwiązań wzorniczych.

PONADCZASOWY

EKSTRACZYSTOŚĆ

KOMFORT

DESIGN
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PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
Geberit Sigma50. Dostępny
z wypełnieniem z różnych materiałów
oraz w wielu kolorach.

MISKA WC
Bezkołnierzowa miska wisząca
Geberit Citterio Rimfree®
to idealne połączenie rozwiązań
wzorniczych i funkcjonalności.
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SZAFKI POD UMYWALKI
Szafki pod umywalki z serii
Geberit Citterio wykonano
z eleganckich materiałów,
w unikalnych kolorach.
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LUSTRA
Lustra Geberit Citterio
doświetlają pomieszczenie.

UMYWALKI
Umywalki Geberit Citterio
z wysokiej jakości szkliwem
KeraTect®.
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UMYWALKI
GEBERIT CITTERIO

Ceramiczna pokrywa
odpływu
Ukryty przelew

1
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Umywalki z serii łazienkowej Geberit Citterio to uosobienie
prostej, ponadczasowej elegancji charakterystycznej
dla włoskiego wzornictwa.

Symetryczne linie otaczają delikatnie zaokrąglone misy umywalki, zapewniając
dużo przestrzeni. Idealnie zaprojektowana
i specjalnie opracowana ceramiczna płytka antyosadowa płynnie integruje się
z kształtem miski. Żaden element nie za-

2

kłóca estetyki umywalek zaprojektowanych bez otworów przelewowych – było
to możliwe dzięki zastosowaniu opatentowanego zestawu odpływowo-przelewowego do umywalek Geberit Clou.

3

5

6

4

1 Delikatna, organiczna misa umywalki wyraźnie kontrastuje z geometrycznymi krawędziami zewnętrznymi. 2 Umywalki
stawiane na blat o czystym, organicznym kształcie szczególnie przyciągają wzrok. 3 Dzięki dopasowanym szafkom pod
umywalkę kosmetyki zawsze znajdują się na wyciągnięcie ręki. 4 Kompletny asortyment: umywalki, meble łazienkowe
i podświetlane lustra. 5 Seria Geberit Citterio to także propozycja eleganckich rozwiązań do pomieszczeń, w których liczy się
każdy centymetr powierzchni, na przykład łazienek dla gości. 6 Stylowa powierzchnia do przechowywania, zapewniająca
wyrafinowane aranżacje łazienek.
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MEBLE ŁAZIENKOWE
GEBERIT CITTERIO
AUTENTYCZNA SZLACHETNOŚĆ WŁOSKIEGO WZORNICTWA
Rozwiązania gwarantujące miejsce do przechowywania uzupełWykończenie szafek podumywalkowych serii Geberit Citterio
niają purystyczną, organiczną elegancję ceramiki łazienkowej
jest tak unikalne, jak ich użytkownik. Wysokiej jakości szklane
Geberit Citterio. Designerska seria jest synonimem uporządkoblaty w kolorze frontów szafek dodają meblom łazienkowym serii
wanej estetyki.
Geberit Citterio dodatkowego blasku. Użyte w produkcji drewno
i szkło współgrają ze sobą w fascynujący, elegancki sposób.
Całościowy efekt wieńczą uchwyty drzwiowe w modnym obecnie szampańskim odcieniu.

1

2

3

KOLORYSTYKA MEBLI ŁAZIENKOWYCH GEBERIT CITTERIO
FRONT/
BLAT

KORPUS

FRONT/
BLAT

KORPUS

UCHWYTY/
NOGI

szkło taupe

dąb jasny,
melamina
o strukturze
drewna

szkło czarne

dąb czarny,
melamina
o strukturze
drewna

szampański
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Odporne na wilgoć

4

Szuflady z cichym
domykaniem.
Akcesoria do szuflad

1 Dużo miejsca do przechowywania. 2 Elementy metalowe w odcieniu szampańskim tworzą wyraziste
akcenty wzornicze. 3 Ergonomicznie wyprofilowane uchwyty zaprojektowano w tym samym szampańskim
odcieniu. 4 Montowane na ścianie wysokie szafki zapewniają dużo miejsca w pomieszczeniach, w których
liczy się każdy centymetr.
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PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
Geberit Sigma50.
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Zaokrąglone, płynne kształty misek bezkołnierzowych Rimfree®
i bidetów z serii Geberit Citterio wpisują się idealnie w jej założenia wzornicze. Łączą w sobie wizualną wyrazistość i funkcjonalną czystość.

GEBERIT
CITTERIO
MISKI WC
I BIDETY
Kryte mocowanie
ścienne
Kryte mocowanie
podłogowe
Mechanizm wolnego
opadania
Dostosowane do
oszczędnego spłukiwania
Wolna przestrzeń
pod miską wiszącą
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GEBERIT
XENO 2
Seria Geberit Xeno² to synonim architektonicznego minimalizmu. Posiada wyraziste, geometryczne linie na
zewnątrz oraz miękkie i naturalne kształty wewnątrz. Takie połączenie daje zaskakujące rozwiązania, które są
miłe dla oka i równie przyjemne w eksploatacji. Geberit
Xeno² może poszczycić się idealnie skoordynowaną
gamą produktów, wśród których można znaleźć inteligentne, starannie przemyślane elementy przygotowane według takich samych założeń designerskich.
Niezależna swoboda w perfekcji.

PONADCZASOWY
DESIGN

EKSTRACZYSTOŚĆ

PODWYŻSZONY
STANDARD
KOMFORTU
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PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
Geberit Sigma60.
Zlicowany z powierzchnią ściany.

MISKA WC
Bezkołnierzowe miski
wiszące Geberit Xeno2
Rimfree® powielają
geometryczny język
wzorniczy całej serii.
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LUSTRO
Lustra Geberit Xeno2
z funkcjonalnym
oświetleniem otoczenia
zapewniają komfortową
atmosferę.

UMYWALKI
Umywalka Geberit Xeno2
z wyjątkowo gładką powierzchnią
ceramiczną uzyskiwaną dzięki
szkliwu KeraTect®.

SZAFKI POD UMYWALKĘ
Minimalistyczny design szafek
pod umywalkę Geberit Xeno2.
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UMYWALKI
2
GEBERIT XENO
Ukryty przelew

1

Minimalistyczna i wysublimowana wzorniczo.
Funkcjonalnie wygodna i wszechstronna: seria Geberit Xeno2.
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Umywalki Geberit Xeno2 emanują wyrazistymi i naturalnymi liniami. Posiadają lekko podniesioną półkę z otworem na baterię,
z gładką powierzchnią po brzegi umywalki. Ponieważ brak w nich
otworów przepływowych, nic nie zakłóca opływowych form jej
wnętrza. Te wyraziste rozwiązania wzornicze są korzystne również z punktu widzenia higieny, ułatwiając czyszczenie.

2

3

4

5

6

1 Miękkie, wygięte formy wnętrza misy w ekscytujący sposób kontrastują z wyrazistym, geometrycznym
konturem umywalki. 2 Mocny efekt: meble łazienkowe i miski WC są idealnie dopasowane do
umywalek. 3 Geometryczny język wzorniczy Geberit Xeno2 dla nowoczesnych aranżacji łazienkowych.
4 Lekko podwyższona listwa do baterii to piękne i wygodne rozwiązanie wzornicze. 5 Wyjątkowość:
asymetryczna umywalka z powierzchnią odkładczą z boku i z tyłu. 6 Asymetria daje możliwość zastosowania
interesujących rozwiązań, nawet w małych pomieszczeniach.
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1

Ukryty przelew

Materiał mineralny

GEBERIT XENO
UMYWALKI
SLIM RIM
60

2
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EKSKLUZYWNY EFEKT NISKICH RANTÓW
W STREFIE UMYWALKOWEJ
Umywalki z serii Geberit Xeno² są wykonane z wysokiej
jakości materiału mineralnego Varicor i wyróżniają się
wyjątkowo smukłymi krawędziami. Wraz z dopasowanymi meblami tworzą wyjątkowo ekskluzywne łazienki
z przestronną i równocześnie emanującą lekkością
strefą umywalkową. Fascynujące detale, jak np. zintegrowana listwa świetlna pod umywalką, stanowią interesujące akcenty aranżacyjne.

3

4

5

2

1 Elegancka strefa umywalkowa dla dwóch osób, z listwą oświetleniową, dyskretnie poprowadzoną pomiędzy
umywalką a szafką. 2 Szafki pod umywalkę można także łączyć z funkcjonalnymi relingami na ręczniki
z asortymentu akcesoriów łazienkowych Geberit. 3 Delikatny mechanizm „push to open” ułatwia otwieranie
i zamykanie szuflady. 4 Listwa świetlna, którą można zainstalować na różne sposoby, dodatkowo oświetla szafki
pod umywalką. 5 Kusząca i przestronna strefa umywalkowa z naściennymi bateriami i z dopasowanym,
podświetlanym lustrem.
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GEBERIT XENO 2
MEBLE ŁAZIENKOWE

1

1 Szuflady z mechanizem “push to open” w połączeniu z wkładami do szuflad, to recepta na
porządek i wygodę. 2 Podświetlane lustra Geberit Xeno2 zapewniają nastrojowe oświetlenie
pośrednie lub oświetlenie bezpośrednie przy nakładaniu makijażu lub przy goleniu. 3 Wyrafinowane
fronty podkreślają lekkość mebli łazienkowych tej serii.
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ELEGANCKA LINIA
Z POMYSŁOWYMI DETALAMI
Eleganckie meble łazienkowe Geberit
Xeno2 powielają geometrię ceramiki,
tworząc w łazience minimalistyczną atmosferę. Dzięki wyrafinowanym frontom,
seria sprawia naturalnie lekkie wrażenie.
Minimalistyczny design uwypuklają szafki pod umywalkę z drzwiami bez uchwytów, wyposażone w ułatwiający otwieranie, funkcjonalny mechanizm „push to
open”. Meble kryją w sobie sporą przestrzeń do przechowywania. Posiadają
rozwiązania praktyczne, np. maty antypoślizgowe czy pomysłowe systemy do
przechowywania akcesoriów łazienkowych. Zintegrowane oświetlenie LED zapewnia idealną widoczność we wnętrzu
szuflad górnych.

ELEGANCKIE SZKLANE BLATY
Szklane blaty podkreślają elegancję mebli,
zapewniając trwałą ochronę powierzchni
umywalek i szafek bocznych. 170-centymetrową, wysoką szafkę cechuje zarazem
wygoda i precyzja. Wśród najistotniejszych elementów wyposażenia wymienić
należy różnej wielkości szklane półki, duże
lustro wewnętrzne, zintegrowane, profilowane uchwyty oraz wygodny mechanizm
cichego zamykania. Szafki podumywalkowe oraz szafki wysokie boczne są dostępne z drzwiami otwieranymi po prawej
i po lewej stronie.

ściach od 40 do 120 cm. Dzięki nim umywalka z nastrojowym oświetleniem
pośrednim staje się centralnym elementem. Górne oświetlenie bezpośrednie,
niezbędne przy nakładaniu makijażu lub
goleniu, można aktywować włącznikiem
czujnika z funkcją przyciemniania. Dla
zapewnienia widoczności w każdych warunkach powierzchnię luster można także
doposażyć w zapobiegający zaparowywaniu system ogrzewający.

ATMOSFERA TWORZONA DZIĘKI
PODŚWIETLANYM LUSTROM
GEBERIT XENO 2
Dopasowane lustra podświetlane LED
odwzorowują oszczędną geometrię serii
Geberit Xeno2. Są dostępne dla wszystkich umywalek z serii Xeno2, w szeroko-

2

3

KOLORYSTYKA MEBLI ŁAZIENKOWYCH GEBERIT XENO 2
KORPUS
/FRONT
Odporne na wilgoć.

biały,
wysoki połysk

ciepły szary, mat

Szary mat płótno,
melamina
o strukturzedrewna

Szuflady z systemem
cichego domykania.
Akcesoria do szuflad.
Mechanizm
push-to-open.
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GEBERIT XENO 2
MISKI WC I BIDETY

Miski WC i bidety Geberit Xeno2
odwzorowują wyrazisty design
umywalek tej serii.
Kontury z wyraziście zarysowaną krawędzią, dużą, gładką powierzchnią zewnętrzną oraz ukrytymi mocowaniami to cechy charakterystyczne misek i bidetów
Geberit Xeno2, dzięki którym czyszczenie jest zdecydowanie łatwiejsze. Właśnie dlatego w bezkołnierzowych miskach Rimfree® znalazła się płaska, zintegrowana deska z mechanizmem cichego zamykania.
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Kryte mocowanie ścienne

Mechanizm wolnego
opadania
Dostosowane do
oszczędnego spłukiwania
Wolna przestrzeń
pod miską wiszącą

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
Geberit Sigma70.
Jednolita szklana powierzchnia.
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GEBERIT
myDay
Designerska seria Geberit myDay robi wrażenie dzięki
miękkim, organicznym, a równocześnie bardzo ekspresyjnym kształtom. W ten sposób produkty tej serii
tworzą efekt estetyczny sprzyjający dobremu samopoczuciu i kreują przestrzeń, w której można oderwać
się od trudów i trosk dnia codziennego. Seria myDay
to nie tylko piękne wzory, ale również liczne funkcje.
Ekspresyjne kształty, odprężający efekt.

PONADCZASOWY
DESIGN

EKSTRACZYSTOŚĆ

PODWYŻSZONY
STANDARD
KOMFORTU
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LUSTRO
Lustro Geberit myDay
z oświetleniem.
MEBLE ŁAZIENKOWE
Meble łazienkowe Geberit
myDay o delikatnie
zaokrąglonych krawędziach.

UMYWALKA
Umywalki z serii Geberit myDay
posiadają płynne, lekkie kształty
i są dostępne w różnych
rozmiarach, zarówno jako umywalki
meblowe jak i nablatowe.
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PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
Przycisk spłukujący
Geberit Sigma50.

TOALETY I BIDETY
Toalety i bidety Geberit myDay
mają unikalne wzornictwo, które
stanowi połączenie geometrycznie
prostych linii i charakterystycznych
zaokrągleń.
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GEBERIT myDay
UMYWALKI

Łazienki, które zachęcają do odprężenia i relaksu.
Dzięki unikalnemu, opartemu na płynnych
kształtach designowi seria Geberit myDay wnosi do
przestrzeni łazienki naturalną i elegancką lekkość.
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IDEALNY SPOSÓB NA STYLOWY
POCZĄTEK DNIA
Seria Geberit myDay robi wrażenie dzięki
swoim płynnym, eleganckim kształtom,
które dają poczucie naturalnej lekkości.
Taki efekt został osiągnięty dzięki unikalnemu designowi ceramicznych elementów
sanitarnych, opartemu na miskach o dużych promieniach i miękkich zagięciach.
Umywalki w standardowych wymiarach,
a także w wariancie podwójnym czy nablatowym, to gwarancja sporej elastyczności
w zaspokajaniu osobistych preferencji
wzorniczych. Duże pokrywy odpływu, z wysokiej jakości chromowym wykończeniem,
są bardzo eleganckie i praktyczne.
Inteligentne rozwiązanie: opatentowany
zestaw przelewowo-odpływowy Clou.

Ceramiczna pokrywa
odpływu
Ukryty przelew

1

2

3

1 Duża, podwójna umywalka z dwoma otworami na baterię.  2 Umywalki z serii myDay robią wrażenie dzięki płynnym,
eleganckim wzorom, które wnoszą do łazienki dodatkową lekkość. 3 Umywalki myDay dostępne są także w praktycznych
wariantach do małych łazienek.
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GEBERIT myDay
MEBLE ŁAZIENKOWE

1

KOLORYSTYKA MEBLI ŁAZIENKOWYCH GEBERIT myDay
KORPUS
/ FRONT
Odporne na wilgoć.

biały,
wysoki połysk

taupe,
wysoki połysk

Szuflady z systemem
cichego domykania.
Akcesoria do szuflad.
Wbudowane
oświetlenie.
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MEBLE Z PRAKTYCZNYMI ROZWIĄZANIAMI
I DODAJĄCYMI KOMFORTU DETALAMI
Meble łazienkowe z tej designerskiej serii wyróżniają się zaokrąglonymi krawędziami frontów. Wewnątrz wrażenie robią
doskonałe rozwiązania praktyczne i poprawiające komfort
detale, między innymi maty antypoślizgowe czy umieszczone
w szafkach pod umywalkę wewnętrzne oświetlenie LED. Podświetlane lustra są standardowo wyposażane w funkcję zapobiegającą zaparowywaniu.

2

3

4

1 Zintegrowane systemy aranżacyjne sprawiają, że akcesoria łazienkowe można błyskawicznie poukładać
i przechowywać w zorganizowany sposób. 2 Praktyczna szafka wysoka z czterema regulowanymi szklanymi
półkami i z organizerem na drzwiach zapewnia sporo przestrzeni do przechowywania. 3 Szafki
podumywalkowe w modnej kolorystyce zachowują delikatną linię ceramiki myDay. 4 Eleganckie rozwiązanie
z umywalką stojącą. Obszerna powierzchnia półkowa ze szklaną nakładką oraz duże lustro z oświetleniem LED.
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GEBERIT myDay
MISKI WC I BIDETY

HARMONIA I HIGIENA ZAMKNIĘTE
W PERFEKCYJNYM DESIGNIE
Ceramika Geberit myDay wpisuje się idealnie w design
całej serii, doskonale go dopełniając. Proste linie zostały charakterystycznie zaokrąglone, dzięki czemu
miski wyglądają solidnie i równocześnie delikatnie.
Na wyważony wygląd całości składają się ukryte mocowania oraz uzupełniająca wzornictwo, łatwa
w czyszczeniu, zamknięta bryła miski i bidetu. Deska
sedesowa łączy się z miską ceramiczną w stylowy
i wyrafinowany sposób. Jest także opcjonalnie dostępna z mechanizmem cichego zamykania. Nieporowata powierzchnia jest całkowicie gładka i łatwa
w czyszczeniu. Bidet, którego design idealnie dopasowano do wyglądu miski WC jest sam w sobie pięknym elementem. Dzięki miękkim krawędziom można
wygodnie się przytrzymać, a wnętrze miski zaprojektowano tak przemyślnie, że korzystanie z tego stylowego bidetu to czysta przyjemność.
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Kryte mocowania
ścienne
Mechanizm wolnego
opadania
Dostosowane do
oszczędnego spłukiwania
Wolna przestrzeń pod
miską wiszącą
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PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
Geberit Sigma50.

MISKA WC
Miskę Geberit myDay
cechuje unikalny design, na
który składa się połączenie
geometrycznych linii prostych
i charakterystycznych krawędzi.
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GEBERIT
ACANTO
Kompletna seria łazienkowa Geberit Acanto łączy
w sobie wyrazisty design o organicznych kształtach z inteligentnymi detalami, które w pełni zaspokajają różnorodne wymagania i spełniają wzornicze pragnienia. Zróżnicowany, modułowy charakter serii Acanto pozwala
odzwierciedlić indywidualny styl życia użytkownika.
W yraziste linie, indywidualne detale.

PONADCZASOWY
DESIGN

EKSTRACZYSTOŚĆ

DODATKOWE
FUNKCJE
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MEBLE ŁAZIENKOWE

SZAFKA Z LUSTREM

Koncepcja mebli Geberit Acanto
zapewnia dobrze zorganizowaną
przestrzeń do przechowywania.

Szafka z lustrem Geberit Acanto
z innowacyjnymi rozwiązaniami.

UMYWALKA
Umywalki z serii Geberit Acanto
są dostępne w różnych stylach
i rozmiarach.
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PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
Geberit Sigma21.
Elegancki przycisk
ze szklanym wypełnieniem.

MISKA
Bezkołnierzowe miski Geberit
Acanto Rimfree® z wypinanymi
deskami są wyjątkowo łatwe
w czyszczeniu.
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GEBERIT ACANTO
UMYWALKI

Ukryty przelew

Opcja kompaktowa

1
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WYRAZISTE WZORY, SMUKŁE KONTURY,
DELIKATNE ŁUKI
Umywalki z serii Geberit Acanto wyróżniają się ponadczasowym,
nowoczesnym, miękkim i organicznym wzornictwem. Na zewnątrz umywalka ma wyraziste geometryczne kontury, zaś wnętrze misy przybiera organiczny kształt. Proponując umywalki
o różnych kształtach i wymiarach, Geberit wychodzi naprzeciw
zapotrzebowaniu na elementy wyposażenia łazienki, które są
atrakcyjne, nowoczesne i zindywidualizowane. Wyjątkowo wąska
krawędź dodaje elementowi ceramicznemu lekkości. Dzięki

2

4

t akiemu wzorowi umywalki o niewielkich wymiarach i wąskich
krawędziach wyglądają szczególnie elegancko. Są dostępne
w wersji standardowej, z wygospodarowaną powierzchnią odkładczą albo bez niej, lub jako rozwiązania z niewielkimi wysuniętymi brzegami przeznaczone do łazienek prywatnych i łazienek
dla gości.

3

5

1 Meble o harmonijnych wzorach dające sporo twórczej swobody. 2 Umywalka ze zintegrowaną półką to
mocny akcent wizualny o oczywistej, dodatkowej wartości użytkowej. 3 Smukłe umywalki dodają lekkości
wnętrzu łazienki. 4 Umywalka meblowa SlimRim to ponadczasowy i bardzo elegancki element.
5 Rozwiązania oszczędzające powierzchnię do łazienek dla gości.
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GEBERIT ACANTO
MEBLE ŁAZIENKOWE
MEBLE WYRAŻAJĄCE INDYWIDUALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
Meble łazienkowe Geberit Acanto zapewniają swobodę aranżacyjną i doskonałą funkcjonalność. Po szeroko zakrojonych testach konsumenckich opracowano serię, która zaspokaja najróżniejsze codzienne potrzeby. Wewnątrz meble są zaskakująco
elastyczne: szuflady, przegródki i półki są rozmieszczone w taki
sposób, by przestrzeń nie była przeładowana. Tablice magnetyczne, które można montować na ścianie, pozwalają na przytwierdzenie schowków i akcesoriów dokładnie w tym miejscu,
w którym chcemy przechowywać kosmetyki. Dzięki innowacyjnej koncepcji szafka pod lustro nad umywalką zmienia się w centrum urody z wbudowanym lustrem powiększającym, zapewniającym jeszcze większą wszechstronność.

1

Dzięki szerokiemu asortymentowi szafek pod umywalki, szafek
wysokich, szafek pod lustra i półek, meble łazienkowe Geberit
Acanto tworzą w każdej łazience idealną przestrzeń do przechowywania. Meble są dostępne w czterech kolorach: lawy, piaskowym, czarnym i białym.
Projektanci mebli łazienkowych położyli szczególny nacisk na
nowoczesne łączenie różnych materiałów i powierzchni, np. szkła
i metalu, malowanych lub drewnianych wykończeń, a także na
indywidualne komponowanie różnych typów mebli.

2

KOLORYSTYKA MEBLI ŁAZIENKOWYCH GEBERIT ACANTO
KORPUS

biały,
wysoki połysk

sand mat

lava mat

czarny mat

szkło sand

szkło lava

szkło czarne

dąb mystic

FRONT

szkło białe
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Odporne na wilgoć.

Szuflady z systemem
cichego domykania.
Akcesoria do szuflad.
Opcja modułowa.

3

1 Dodatkowe organizery do szuflady sprawią, że szafka pod umywalkę stanie się
bardziej wszechstronna. 2 Praktyczne: szafka pod lustro z innowacyjnymi
rozwiązaniami, uzupełniona naścienną półką na kosmetyki. 3 Szafka wysoka
z elementem wysuwanym zapewnia dobrze zorganizowaną przestrzeń do
przechowywania kosmetyków i tekstyliów łazienkowych.
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GEBERIT ACANTO
MISKI WC I BIDETY
PONADCZASOWE KONTURY
ELEMENTÓW CERAMICZNYCH
DO ŁAZIENEK O NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI
Miski WC i bidety Geberit Acanto powielają zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
koncepcję wzorniczą umywalek tej serii. Miski występują w wariancie bezkołnierzowym Rimfree®, który nie tylko
świetnie wygląda, ale również łatwiej się
czyści i jest bardziej higieniczny niż tradycyjne miski kołnierzowe. Deska sedesowa z wypinanymi zawiasami sprawia,
że czyszczenie miski jest szybkie i proste. Na zewnątrz ceramika posiada gładką powierzchnię, a także ukryte mocowania zarówno w miskach wiszących jak
i stojących.
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PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
Geberit Sigma20.
Ozdobne pierścienie.

Kryte mocowania
ścienne

Dostosowane do oszczędnego
spłukiwania

Kryte mocowania
podłogowe

Wolna przestrzeń
pod miską wiszącą

Mechanizm wolnego
opadania

Wypinanie deski
i pokrywy sedesowej
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GEBERIT
ICON
Linearny design, wyraziste linie, a przy tym duża elastyczność. Właśnie tak można pokrótce opisać kompletną serię łazienkową Geberit iCon. Szeroki asortyment elementów ceramicznych i mebli łazienkowych, wyrażonych
w nowoczesnym języku wzorniczym i zapewniających
maksymalną elastyczność przy aranżacji, wyróżnia się
imponującą wszechstronnością. Seria dla osób równie
wielowymiarowych, jak te rozwiązania. Prostota wyglądu
i elastyczność przy aranżacji łazienki.

PONADCZASOWY
DESIGN

EKSTRACZYSTOŚĆ

OSZCZĘDNOŚĆ
MIEJSCA
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PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
Przycisk spłukujący
Geberit Sigma21.

MISKA
Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji
toaleta Geberit iCon Rimfree® jest
wyjątkowo łatwa do czyszczenia.
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LUSTRO
Lustro Geberit Option Plus
pasuje do eleganckich linii
całej serii.

PÓŁKI
Otwarte półki sprawiają, że
w strefie umywalki wszystko,
czego potrzebujesz, masz
na wyciągnięcie ręki.

UMYWALKA
Umywalki z serii Geberit iCon są
dostępne w wielu formatach
i rozmiarach, w tym w modelu
podwójnym.

MEBLE ŁAZIENKOWE
Wykorzystując szafki podumywalkowe możesz
zaprojektować przestrzeń do przechowywania
idealnie dopasowaną do Twojej łazienki.
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1
1

GEBERIT ICON
UMYWALKI
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UMYWALKI Z SERII GEBERIT ICON
CHARAKTERYZUJĄ SIĘ WYRAZISTYMI I
SMUKŁYMI RANTAMI

Umywalki są dostępne w trzech wysokościach rantów: jako standardowa umywalka, w wersji LightRim
ze zmniejszoną wysokością krawędzi 5,5 cm lub jako
umywalka meblowa SlimRim o wysokości krawędzi
zaledwie 1,5 cm.

2

3

4

1 Elastyczny projekt pomieszczenia z eleganckimi liniami: umywalka Geberit iCon LightRim i meble
modułowe. 2 Podwójna umywalka Geberit iCon SlimRim. 3 Wyraziste linie i miękkie zaokrąglenia
charakteryzują wszystkie umywalki Geberit iCon. 4 Umywalki SlimRim dają poczucie lekkości, gdy
połączy się je z idealnie dopasowanymi szafkami.
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GEBERIT ICON
MODUŁOWOŚĆ

↑
Dzięki różnorodnej ofercie mebli możesz
stworzyć dopasowaną do siebie przestrzeń
i mieć wszystko, czego potrzebujesz, na
wyciągnięcie ręki.
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↑
MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA Z LUSTRAMI GEBERIT OPTION PLUS
Podświetlane lustra i szafki lustrzane z asortymentu Geberit Option Plus
doskonale współgrają z serią łazienkową Geberit iCon. Oferują różnorodne możliwości idealnego oświetlenia strefy umywalki i wzbogacenia go
o dodatkowe funkcje zwiększające komfort czy dodatkową przestrzeń
do przechowywania.

SLIMRIM
Umywalka blatowa w wersji SlimRim
z rantem o wysokości zaledwie 1,5 cm*.

LIGHTRIM
Umywalka w wersji LightRim
z rantem o wysokości 5,5 cm.

CLASSIC
Standardowa umywalka
z rantem o wysokości 9 cm.

* Tylko w połączeniu z szafką podumywalkową
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GEBERIT ICON
MEBLE ŁAZIENKOWE
Wszystkie meble z serii łazienkowej Geberit iCon zostały wyposażone w system cichego domykania. Komponenty meblowe
zabudowy otwartej, jak i zamkniętej zapewniają pojemną i praktyczną przestrzeń użytkową. Można je łączyć na wiele sposobów,
co pozwala stworzyć niepowtarzalne i efektowne pomieszczenia.
Dodając podświetlane lustra i elementy boczne można skomponować ciekawe łazienkowe akcenty.

UCHWYTY

NOWOŚĆ

biały mat

chrom błyszczący

NOWOŚĆ

sand grey mat

NOWOŚĆ

lava mat

1

2

KOLORYSTYKA MEBLI ŁAZIENKOWYCH GEBERIT ICON
KORPUS /
FRONT

biały, wysoki
połysk

NOWOŚĆ

biały mat

NOWOŚĆ

lava mat
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dąb, melamina
o strukturze
drewna

sand grey, wysoki
połysk

NOWOŚĆ

↑
UCHWYTY DOSTĘPNE
W CZTERECH KOLORACH
• Wymienne uchwyty
• Zgodność kolorów
lub celowy kontrast
z powierzchnią mebli

orzech, melamina
o strukturze
drewna

Katalog Łazienek

Odporne na wilgoć.

Opcja modułowa.
Szuflady z systemem
cichego domykania.
Akcesoria do szuflad.

3

1 Łatwo wysuwane szuflady szafki podumywalkowej zamykają się delikatnie dzięki mechanizmowi cichego
domykania. 2 Duża przestrzeń do przechowywania to zasługa wyjątkowo płaskiego syfonu – górna szuflada nie
wymaga tradycyjnego wycięcia na syfon. 3 Płaska wysoka szafka z praktycznym, zintegrowanym dużym lustrem
umieszczonym po wewnętrznej stronie drzwi, które można szeroko otwierać.
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PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
Geberit Sigma50.
Dostępny w różnych kolorach i wykończeniach.

Kryte mocowanie
ścienne.
Kryte mocowanie
podłogowe.

Dostosowane
do oszczędnego spłukiwania.

Podwójne
spłukiwanie.

Wolna przestrzeń
pod miską wiszącą.

Mechanizm
wolnego opadania.

Wypinanie deski
i pokrywy sedesowej.

1
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GEBERIT ICON
MISKI WC I BIDETY
NEW

Miski WC i bidety są dostępne w formie zaokrąglonej
i prostokątnej – obie opcje są dostępne w wersji podwieszanej, jak i stojącej. Dzięki temu wszyscy klienci
mogą znaleźć dla siebie idealne rozwiązania, spełniając swoje osobiste życzenia i wymagania pod względem przestrzeni. Zoptymalizowana technologia
Rimfree® w wiszącej owalnej misce WC sprawia, że
toaleta jest jeszcze łatwiejsza do czyszczenia.

2

NEW

3

4

1 Miska WC Rimfree® i bidet to perfekcyjnie harmonijna stylistyka. 2 Deska sedesowa z serii
Geberit iCon charakteryzująca się wąską konstrukcją z funkcją QuickRelease. 3 Geberit Icon
miska WC i bidet stojące. 4 Atrakcyjny, geometryczny kształt: toaleta i bidet z serii Geberit iCon
Square.
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GEBERIT ICON
UMYWALKI
DO ŁAZIENEK
GOŚCINNYCH

1
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UMYWALKI DO NIEWIELKICH POMIESZCZEŃ
Produkty z serii Geberit iCon obejmują umywalki zaprojektowane specjalnie do małych łazienek lub toalet dla gości. Oferują
szeroką gamę rozwiązań sprawdzających się na małej przestrzeni. Boczne półki oraz otwory na baterie pozwalają na montaż na
niewielkiej głębokości. Rozwiązania narożne dają również możliwość montażu we wnękach. Szafki podumywalkowe oraz szaf-

ki niskie, a także elementy boczne dopasowane do wymiarów
umywalek zapewniają przestrzeń do przechowywania. Podświetlane lustro Geberit Option Plus o szerokości zaledwie 40 cm
zapewnia przyjemne oświetlenie w małych łazienkach i jest kompatybilne z umywalkami pozwalającymi zaoszczędzić przestrzeń.

Odporne na wilgoć.

Opcja modułowa.

Szuflady z systemem
cichego domykania.
Akcesoria do szuflad.

2

4

3

5

1 Dopasowane meble łazienkowe stanowią uzupełnienie oferty umywalek Geberit iCon. 2 Małe umywalki narożne
doskonale wtapiają się w przestrzeń w małych toaletach i łazienkach dla gości. 3 Pomysłowe rozwiązanie: Umywalka
i atrakcyjnie zaaranżowana przestrzeń do przechowywania w bardzo małej łazience. 4 Idealne oświetlenie:
Podświetlane lustro Option Plus o szerokości 40 cm. 5 Szuflady podumywalkowe wyposażone w mechanizm cichego
domykania zapewniają wyjątkową wygodę.
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LUSTRA
ORAZ SZAFKI
Z LUSTREM

Podświetlane lustra i szafki z lustrem to centralny punkt w łazience. W serii Geberit Option jest szeroki wybór rozwiązań
zapewniających idealnie miękkie oświetlenie do rutynowych
czynności w łazience. To lustra sprawiają, że umywalka staje
się mocnym akcentem każdej łazienki.
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LUSTRA I SZAFKI Z LUSTREM GEBERIT OPTION I OPTION PLUS

1
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LUSTRA I SZAFKI
Z LUSTREM
SERII OPTION
I OPTION PLUS
LŚNIĄCE PRZYKŁADY UDANYCH ŁAZIENKOWYCH
ARANŻACJI
Podświetlane elementy luster i szafek z lustrem mogą kierować
światło punktowo na wybrane miejsca, a dzięki przyjemnemu
oświetleniu tworzą domową atmosferę. Koncepcja oświetlenia
w nowym lustrze Option Plus jest szczególnie wygodna. Zapewnia optymalne oświetlenie sufitu, frontu oraz strefy umywalki.
Światło można przyciemniać czujnikiem, można także w razie
potrzeby uruchomić funkcję zapobiegającą parowaniu. Elementy podświetlanego lustra Option Plus są dostępne w różnych
wymiarach, w szerokości od 40 do 120 cm.

2

3

1 Innowacyjna koncepcja dla optymalnego rozświetlenia łazienki. 2 Oświetlenie strefy umywalkowej ukryte jest
pod spodem lustra. 3 Stylowe, łagodne światło dla Twojej łazienki.

* Widoczne na zdjęciach umywalki dostępne są w ofercie Koło Variform.
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GEBERIT OPTION
LUSTRA ORAZ SZAFKI
Z LUSTREM

Podświetlane lustra i szafki z lustrem Geberit zapewniają łagodne oświetlenie centralnego miejsca w łazience, tworząc ciepłą,
domową atmosferę.

1

2

1 Umieszczone na bokach szafki lustra sprawiają, ze szafka wygląda elegancko i lekko. 2 Szafka wyposażona jest w regulowane
szklane półki oraz wewnętrzne lustro, kóre zwiększa komfort podczas użytkowania.
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GEBERIT
OPTION PLUS
SZAFKI Z LUSTREM

1

3

2

4

1 Wewnętrzne gniazdo elektryczne z portem USB do ładowania urządzeń mobilnych. 2 Rozmieszczone na
całej powierzchni światło LED zapewniające łagodne oświetlenie pomieszczenia. 3 Sporo miejsca na
kosmetyki. 4 Rozwiązania praktyczne: wbudowane lustro powiększające i magnetyczny uchwyt.
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PORÓWNANIE
SZAFKI Z LUSTREM

↑

↑

↑

OPTION BASIC

OPTION

OPTION PLUS

Oświetlenie LED, gniazdo
elektryczne, szklane półki
regulowane oraz dwustronnie
lustrzane drzwi.

Model Option Basic wraz
z bezpośrednim i pośrednim
oświetleniem LED oraz dotykowy
włącznik światła.

Model Option, z lustrzaną
ścianą wewnątrz, lustrem
powiększającym, gniazdem
elektrycznym z portem USB
oraz magnetycznym uchwytem.

106

Katalog Łazienek

Option

Option Plus

Option Basic

cm

50
55
120

60
75
90
120

60
75
90
120

ELEMENTY

Bezpośrednie
oświetlenie LED

X

X

X

X

X

X

X

Model
WYMIARY

Oświetlenie pomieszczenia

Podwójne drzwi
z lustrem

X

Lustro na tylnej ścianie
wewnętrznej

X

Chromowane uchwyty

X

Gniazdko

X

X
(2 w modelu 120 cm)

Port USB

X
(2 w modelu 120 cm)
X

Kolor wnętrza

Biały mat

Biały mat

Antracyt mat

Uchwyt magnetyczny

Opcjonalnie
(X)

Opcjonalnie
(X)

X

Lustro powiększające

Opcjonalnie
(X)

Opcjonalnie
(X)

X
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PORÓWNANIE
LUSTRA
Z OŚWIETLENIEM
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↑

↑

GEBERIT OPTION BASIC

GEBERIT OPTION PLUS

Wszechstronne podświetlenie
lustra z dwoma bocznymi
zintegrowanymi listwami
oświetleniowymi.

Dla większej wygody w strefie
umywalkowej: element podświetlany
lustra z oświetleniem bezpośrednim
i pośrednim, z funkcją przyciemniania
i ręcznie uruchamianą funkcją
zapobiegającą parowaniu.

Model
WYMIARY

CECHY

Option Basic

Option Plus

cm

40
50
60
70
80
90

100
120

40
60
75
90
120

Listwy oświetleniowe

Po obu
stronach

Góra

Góra i dół

Bezpośrednie
oświetlenie LED

X

X

X

Oświetlenie strefy

X

Regulacja natężenia światła

X

Zapobieganie
parowaniu

X
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WANNY
I BRODZIKI

Komfortowa wanna i przestronny prysznic są bardzo ważne dla
użytkowników łazienki. Prysznic o poranku to udany sposób na
rozpoczęcie dnia – a kto nie lubi relaksować się w ciepłej kąpieli?

111

STREFA KĄPIELOWA WANNY GEBERIT

SYFON WANNOWY GEBERIT
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WANNY
GEBERIT
Przyjemne ciepło odpręża ciało, tak jak zapachy
rozpieszczają zmysły. Radość z codziennej kąpieli we
własnej łazience jednocześnie oznacza spokój, ciszę
i relaks. Innymi słowy... najpiękniejsza przerwa, jaką
ma do zaoferowania codzienne życie. Czysty wellness
w ciepłej wodzie.
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STREFA KĄPIELOWA GEBERIT SOANA

GEBERIT SOANA
WANNA
114
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Powierzchnia wanny w pokojowej
temperaturze
Trwały, wytrzymały materiał

Łatwa do naprawy w przypadku
zarysowań
Izolacja akustyczna i termiczna

Kolorystyka dopasowana do ceramiki

Łatwa do czyszczenia

Niewielka waga produktu

STYLOWA KĄPIEL
Wanna Geberit Soana stworzona w delikatnej, organicznej formie
jest bardzo praktyczna, ponieważ oferuje odprężające doznania
kąpielowe. Uczucie niezwykłego komfortu jest utrzymane dzięki
gładkiej powierzchni wanny, który sprawia, że woda jest cieplejsza
na dłużej. Wanna jest dostępna z odpływem na środku lub z boku.
Odpływ wannowy Geberit PushControl jest idealnym uzupełnieniem ze względu na swoją funkcjonalność i smukły design, który
jest dopasowany do wyjątkowego dyskretnego wyglądu wanny.

→
WANNA O WYJĄTKOWO
WĄSKICH KRAWĘDZIACH
Krawędź wanny wystaje na
zaledwie 1,5 cm
i dyskretnie, niemal idealnie
stapia się z innymi
elementami wyposażenia.
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STREFA KĄPIELOWA GEBERIT TAWA

WANNA
GEBERIT TAWA

NAJCZYSTSZA POSTAĆ RELAKSU W KOMFORTOWEJ WANNIE
O MIĘKKICH, GEOMETRYCZNYCH KSZTAŁTACH
Wanna Geberit Tawa to miękkie linie wewnątrz i wyrazisty zewnętrzny obrys.
Ma prostokątny kształt, występuje w wersji z odpływem na środku i z boku,
w sześciu wymiarach. W wersji z odpływem z boku odpływ umieszczono na
wysokości stóp, dzięki czemu podczas kąpieli można wyjątkowo wygodnie
ułożyć się w wannie. W wannach z odpływem na środku boki są jednakowo
stopniowane, po to aby komfortowo pomieścić dwie osoby. W tej wersji
odpływ umieszczono w centralnym punkcie.

→
WANNA O WYJĄTKOWO
WĄSKICH KRAWĘDZIACH
Krawędź wanny wystaje na zaledwie
1,5 cm i dyskretnie, niemal idealnie
stapia się z innymi elementami
wyposażenia.
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STREFA KĄPIELOWA SYFONY WANNOWE GEBERIT

ESENCJA
KĄPIELI
POWRÓT DO PODSTAWOWEJ FORMY POŁĄCZENIA

FUNKCJONALNA ELEGANCJA
Nowy zestaw wykończeniowy odpływów
wannowych ma minimalistyczny design.
Jako opcja dostępny jest także odpływ ze
zintegrowanym wlotem, a perlator ukryty
pod zestawem wykończeniowym można
wyjąć i z łatwością odkamienić. Rozetka
przelewu i korek odpływu są dostępne
w wersjach: chrom, biały, biały z chromowaną otoczką oraz czarny matowy.

1

2

Biały

118

Biały
z chromowaną
otoczką

Chrom
błyszczący

Czarny matowy
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NOWOŚĆ

3

1 Odpływ wannowy ze zintegrowanym wlotem. 2 Odpływ można łatwo
otworzyć i zamknąć używając pokrętła. 3 Pokrywa odpływu i pokrętło
w doskonale skoordynowanym i eleganckim designie.
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ROZWIĄZANIA
PRYSZNICOWE

Prysznic to spokojny i relaksujący sposób na rozpoczęcie
dnia. Dzięki rozwiązaniom natryskowym Geberit orzeźwiający
prysznic może być dostępny w każdej łazience.
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ROZWIĄZANIA PRYSZNICOWE
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ROZWIĄZANIA
PRYSZNICOWE
GEBERIT
W obecnych czasach natryski bezbrodzikowe to istotny
element nietuzinkowych i komfortowych łazienek. Zapewniają one znacznie więcej wygody i po prostu lepiej
się prezentują. Dzięki pomysłowo zaprojektowanym rozwiązaniom technicznym, są również proste i bezpieczne
w montażu. Natryski na miarę czasu.
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ROZWIĄZANIA PRYSZNICOWE GEBERIT SETAPLANO

90 x 180

120 x 120
100 x 100
90 x 90

90 x 170

80 x 170

100 x 160

90 x 160
90 x 150

80 x 160
80 x 150

100 x 140

90 x 140

80 x 140

100 x 120

90 x 120

80 x 120

90 x 100

80 x 100

75 x 170

75 x 90

80 x 80

wymiary w cm
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PANEL DO NATRYSKÓW
BEZBRODZIKOWYCH
GEBERIT SETAPLANO
Panel do natrysków bezbrodzikowych Geberit Setaplano to produkt,
który urzeka od pierwszego wejrzenia i od pierwszego dotyku. Jest wykonany z solidnego materiału, jedwabiście gładkiego i ciepłego w dotyku.
Panel Geberit Setaplano wykonano z najwyższej jakości materiału mineralnego. Różnicę łatwo poczuć,
ponieważ gładka, matowa powierzchnia jest szczególnie przyjemna w dotyku i daje poczucie luksusu.
Widać wyraźnie, że materiał panelu jest solidny, a dzięki właściwościom antypoślizgowym jest również całkowicie bezpieczny. Łagodne nachylenie z miękkim
i gładkim przejściem do umieszczonego z przodu
odpływu sprawia, że całość wygląda harmonijnie.

1

Panel Geberit Setaplano jest niezwykle wytrzymały,
łatwy w czyszczeniu i utrzymaniu higieny. Materiał
jest również bardzo odporny na uszkodzenia i zarysowania. Ponieważ powierzchnia wokół odpływu nie
posiada krawędzi, nie gromadzi się na niej brud, jest
łatwa w czyszczeniu, a koszyczek można sprawnie
wyjąć i przepłukać.
W podłożu panelu do natrysków wykorzystano innowacyjną technologię, która usprawnia pracę instalatora. Dzięki niej można być spokojnym, że montaż
będzie szybki i niedrogi. System został fabrycznie
dokładnie uszczelniony i zachowuje te właściwości
przez długi okres eksploatacji w łazience.
2

1 Pokrywę odpływu umieszczoną u góry odpływu
natryskowego można bez problemu
zdjąć 2 Znajdujący się pod pokrywą wkład
grzebieniowy zapobiega zatykaniu się odpływu.
Można go szybko wyjąć i oczyścić.

125

ROZWIĄZANIA PRYSZNICOWE GEBERIT OLONA

BRODZIK
GEBERIT OLONA
Brodzik Geberit Olona przekonuje swoim
eleganckim wyglądem – matowym białym
kolorem, designerskim odpływem oraz
połączeniem niezwykle wytrzymałego
materiału z żywicy kamiennej,
wykończonego powłoką żelkotową.
Nowo zaprojektowana, pokryta powłoką żelkotową
powierzchnia nadaje matowemu, białemu brodzikowi
Olona wyrazisty i niezwykle elegancki wygląd. Pokrywa odpływu ma ten sam kolor, a jej estetykę podnosi wąska chromowana otoczka. Dzięki właściwościom antypoślizgowym klasy B, brodzik zapewnia
stabilność użytkownikom w każdym wieku. Występuje w 26 różnych rozmiarach, z pewnością więc
w ofercie znajdzie się model dopasowany do każdego
rozkładu łazienki. Instalowanie na równo z powierz
chnią podłogi jest błyskawiczne, a przy remontach
można go podnieść, kładąc bezpośrednio na powierzchni, stosując niewielki próg wystający ponad
posadzkę łazienki.

↑
Wspaniały, delikatny akcent: wąska
chromowana otoczka wokół białej
pokrywy brodzika Geberit Olona.

90 x 180

120 x 120
100 x 100
90 x 90

100 x 160

90 x 170
90 x 160

80 x 170
80 x 160

100 x 140

90 x 140

80 x 140

100 x 120

90 x 120

80 x 120

90 x 100

80 x 100

75 x 170

75 x 90

80 x 80

wymiary w cm
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ROZWIĄZANIA PRYSZNICOWE GEBERIT SESTRA

BRODZIK
GEBERIT SESTRA
ELEGANCJA I WYJĄTKOWOŚĆ
Dzięki sprawdzonej technologii syfonowej Geberit,
wbudowanie odpływu w powierzchnię brodzikową
imponuje nie tylko niewielkim rozmiarem, ale również
prostotą, elegancją i wyjątkowością. W efekcie otrzymujemy idealne połączenie atrakcyjnego wzornictwa
i funkcjonalności.

1

2

IDEALNA HIGIENA
Sestra to gwarancja optymalnej higieny. Woda
z prysznica odprowadzana jest przez wpust liniowy
biegnący wzdłuż powierzchni brodzikowej, co zapobiega gromadzeniu się brudu. Ten ekskluzywny element zachwyca wyrazistymi liniami. Posiada również
centralnie umieszczoną pokrywę odpływu, którą
można łatwo zdjąć. W środku ukryto praktyczny grzebieniowy wkład, który się łatwo wyjmuje i który
usprawnia czyszczenie.
BEZPIECZNE I MIŁE W DOTYKU
Powierzchnie z wytrzymałej, wysokiej jakości żywicy
kamiennej przyciągają wzrok swoim wyglądem i są
dostępne w trzech nowoczesnych kolorach – białym,
szarym i grafitowym. Teksturowana powierzchnia jest
przyjemna w dotyku i posiada imponujące właściwości antypoślizgowe, co zapewnia najwyższy poziom
bezpieczeństwa przy korzystaniu z prysznica.

1 Praktyczny wkład grzebieniowy pod pokrywą odpływu można bezproblemowo wyjąć, co
ułatwia zachowanie optymalnej czystości. 2 Ze względu na szczególny, kamienny efekt,
powierzchnia brodzikowa prysznica Geberit Sestra lepiej zabezpiecza przed poślizgnięciem.
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biały

kamienno-szary

grafitowy

90 x 160

80 x 160

90 x 140

80 x 140

90 x 120

80 x 120

90 x 100

80 x 100

90 x 90
80 x 80

wymiary w cm
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ODPŁYWY
LINIOWE
GEBERIT
CLEANLINE

Geberit CleanLine20
4,3 x 30 – 160
4,3 x 30 – 130
4,3 x 30 – 90

Geberit CleanLine60 and CleanLine80
4,3 x 30 – 130
4,3 x 30 – 90

wymiary w cm
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1 Wkład grzebieniowy zapobiega zatykaniu się
odpływu. Łatwo się zdejmuje i czyści.
2 Rozwiązanie dostępne również w wersji do
własnego wypełnienia. 3 CleanLine80 imponuje
swoim płaskim i eleganckim wykończeniem ze
zintegrowanym nachyleniem. Dodatkowo dostępny
między innymi w modnym szampańskim kolorze.

1
HIGIENICZNE, CZYSTE I PO PROSTU PIĘKNE:
ODPŁYWY LINIOWE GEBERIT Z SERII
CLEANLINE DO SWOBODNEJ ARANŻACJI
ŁAZIENEK
Seria Geberit CleanLine przeciera nowe szlaki w obszarze systemów odprowadzających do natrysków.
Zamiast odprowadzać wodę do nieatrakcyjnego wpustu, system odprowadzający kieruje ją do eleganckiej
rynny ze stali nierdzewnej. Brak w niej ukrytych miejsc
i zakamarków, więc nie gromadzi ona brudu i nie powoduje powstawania nieprzyjemnych zapachów.
Podczas czyszczenia rynnę wystarczy po prostu delikatnie przepłukać wodą.

2

Odpływy Geberit CleanLine dają dużo większą swobodę w projektowaniu niż inne odpływy natryskowe.
W zależności od warunków w pomieszczeniu, rynnę
można dowolnie przyciąć na obu końcach.
3

GEBERIT CLEANLINE20
I CLEANLINE60

GEBERIT CLEANLINE80

stal nierdzewna

szampański

czarny chrom

stal nierdzewna

stal nierdzewna
czarny
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ODPŁYW ŚCIENNY
GEBERIT
KROK DO PRZODU W ROZWIĄZANIACH DO
NATRYSKÓW BEZBRODZIKOWYCH
Przy zastosowaniu odpływu ściennego Geberit odpływ można
przenieść z podłogi na ścianę. Takie rozwiązanie nie tylko wygląda atrakcyjnie, ale również usprawnia montaż samego natrysku. Systemy doprowadzające wodę i kanalizacyjne są
ukryte za ścianą, a całą powierzchnię podłogi natrysku można
wyłożyć płytkami. System umożliwia również sprawny montaż
ogrzewania podłogowego.
Na ścianie widać jedynie niewielką płytkę, którą łatwo zdjąć,
aby dostać się do koszyczka i go oczyścić. Płytka jest dostępna w różnych wariantach wykończeniowych. Można ją również
pokryć glazurą i w ten sposób idealnie dopasować do wyglądu
całej ściany.

1

2

1 Dyskretny i łatwy w czyszczeniu. 2 Zestaw wykończeniowy odpływu ściennego można również pokryć w całości płytką
i w ten sposób dopasować do wyglądu łazienki.
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Odpływ ścienny Geberit
do natrysków.

biały-alpin

chrom
błyszczący

stal nierdzewna
szczotkowana

stal nierdzewna
polerowana

do własnego wypełnienia
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TOALETY
MYJĄCE

Woda jest niezbędna do utrzymania codziennej higieny osobistej i dobrego samopoczucia. Myje delikatnie i dokładnie. Właśnie dlatego coraz więcej osób decyduje się na rozwiązania
higieniczne, które przynoszą naturalne ukojenie i zapewniają
wszechstronne korzyści.
Toaleta myjąca Geberit AquaClean zapewnia czystość i dobre
samopoczucie za naciśnięciem jednego przycisku. Gwarantuje
uczucie świeżości i pewności siebie przez cały dzień.
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TOALETY MYJĄCE
GEBERIT
AQUACLEAN
Woda to element niezbędny w codziennej higienie osobistej. Czyści, odświeża i sprawia, że czujemy się komfortowo. Asortyment toalet Geberit AquaClean, wśród
których znaleźć można urządzenia myjące w postaci łatwych do zamontowania desek oraz kompletne rozwiązania w formie wiszącej toalety myjącej zapewnia użytkownikowi taki właśnie komfort w łazience. Każdy może sam
wybrać dodatkowe udogodnienia, które mają się znaleźć
w wybranej toalecie z funkcją higieny intymnej. Geberit
AquaClean – uczucie świeżości i czystości każdego dnia.
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TOALETA MYJĄCA GEBERIT AQUACLEAN MERA

GEBERIT
AQUACLEAN MERA
NIEPOWTARZALNY
GENIUSZ

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
Geberit Sigma70.
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WYPOSAŻENIE TOALET MYJĄCYCH AQUACLEAN
MERA COMFORT I CLASSIC

Technologia natrysku WhirlSpray z pięcioma
poziomami regulacji
Bezkołnierzowa, ceramiczna miska
z technologią spłukiwania TurboFlush
Poręczny pilot zdalnego sterowania

Indywidualnie regulowana pozycja
ramienia natryskowego
Regulowana temperatura wody
z natrysku
Natrysk oscylacyjny

Geberit AquaClean Mera łączy w sobie ponadczasową elegancję oraz wysokiej jakości materiały. To
model najwyższej klasy, który charakteryzuje wysoka jakość, miękkie linie oraz łagodne przejścia.
Równocześnie ta luksusowa toaleta myjąca rozpieszcza odczuciem idealnego komfortu dzięki unikalnej technologii WhirlSpray oraz innym innowacyjnym funkcjom.

Osobna dysza do delikatnej higieny
intymnej kobiet
Suszenie ciepłym powietrzem

Usuwanie zapachów

Funkcja QuickRelease do demontażu
deski i pokrywy
Rozpoznawanie użytkownika
↑
PRZYJEMNY NATRYSK MYJĄCY
Funkcja odkamieniania

Opatentowana technologia natrysku WhirlSpray, dzięki
technologii dynamicznego napowietrzania, myje starannie
i w ukierunkowany sposób.

Tryb oszczędzania energii

Aplikacja Geberit AquaClean

DODATKOWE FUNKCJE ZAPEWNIAJĄCE KOMFORT
UŻYTKOWNIKA GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT

Światło orientacyjne w siedmiu różnych
odcieniach kolorystycznych
Ogrzewanie deski

↑
CICHE SPŁUKIWANIE DO CZYSTA
Innowacyjna technika spłukiwania TurboFlush,
o asymetrycznej geometrii wnętrza bezkołnierzowej miski
ceramicznej, sprawia, że wnętrze miski jest spłukiwane
dokładnie i cicho.

Automatyczne bezdotykowe otwieranie
i zamykanie pokrywy.
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TOALETA MYJĄCA GEBERIT AQUACLEAN SELA

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
Geberit Sigma30.

Odpływ ścienny Geberit
do natrysków.
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GEBERIT
AQUACLEAN SELA
PIĘKNO
I INTELIGENCJA
Dzięki purystycznemu, eleganckiemu designowi toaleta myjąca
Geberit AquaClean Sela może stać się ulubionym modelem
klientów. Toaleta myjąca, która charakteryzuje się wyrazistym,
pięknym designem, a także najwyższej jakości materiałami, w tym
bezkołnierzową miską ceramiczną. Geberit AquaClean Sela posiada niezwykle proste w obsłudze, intuicyjne funkcje i płynnie
wpisuje się w każdą przestrzeń łazienkową.

WYPOSAŻENIE TOALETY MYJĄCEJ GEBERIT SELA

Technologia natrysku WhirlSpray
z pięcioma poziomami regulacji

Osobna dysza do delikatnej higieny
intymnej kobiet

Bezkołnierzowa, ceramiczna miska
z technologią spłukiwania TurboFlush

Mechanizm wolnego opadania

Poręczny pilot zdalnego sterowania

Funkcja QuickRelease do demontażu
deski i pokrywy

Światło orientacyjne w siedmiu różnych
odcieniach kolorystycznych

Rozpoznawanie użytkownika

Indywidulana regulacja pozycji ramienia
natryskowego

Funkcja odkamieniania

Regulowana temperatura wody
z natrysku

Tryb oszczędzania energii

Natrysk oscylacyjny

Aplikacja Geberit AquaClean
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TOALETA MYJĄCA GEBERIT AQUACLEAN TUMA

Wraz z toaletą myjącą Geberit AquaClean Tuma można indywidualnie dobrać pożądane funkcje: od prostych, podstawowych rozwiązań dostępnych w modelu Classic, po dodatkowe udogodnienia wersji
Comfort. AquaClean Tuma jest oferowana w formie
kompleksowego rozwiązania z idealnie dopasowaną
miską ceramiczną Rimfree® oraz ukrytymi przyłączami do sieci elektrycznej i wodnej lub też jako rozwiązanie alternatywne w formie desek myjących, które
można także łączyć z szeregiem wcześniej zamontowanych misek ceramicznych.

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
Geberit Sigma01.

GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT JEST DOSTĘPNA
W CZTERECH RÓŻNYCH WARIANTACH WYKOŃCZENIA:
Szkło
białe

Biały-alpin

Szkło
czarne
Stal nierdzewna
szczotkowana

Deski myjące AquaClean
Tuma można kompletować ze
standardową miską ceramiczną.
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GEBERIT
AQUACLEAN TUMA
ZASKAKUJĄCO
WSZECHSTRONNA

WYPOSAŻENIE TOALET MYJĄCYCH
AQUACLEAN TUMA COMFORT I CLASSIC

DODATKOWE FUNKCJE ZAPEWNIAJĄCE KOMFORT
UŻYTKOWNIKA GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

Technologia natrysku WhirlSpray
z pięcioma poziomami regulacji

Poręczny pilot zdalnego sterowania

Bezkołnierzowa miska ceramiczna
Rimfree®

Osobna dysza do delikatnej higieny
intymnej kobiet

Indywidualna regulacja pozycji
ramienia natryskowego

Ogrzewanie deski

(w wersji Classic tylko przy użyciu aplikacji)

Regulowana temperatura wody z natrysku

Suszenie ciepłym powietrzem

(w wersji Classic i Comfort tylko przy użyciu aplikacji)

Natrysk oscylacyjny

Usuwanie zapachów

Funkcja odkamieniania

Wykrywanie użytkownika

Mechanizm wolnego opadania

Funkcja QuickRelease do demontażu
deski i pokrywy
Tryb oszczędzania energii

Aplikacja Geberit AquaClean
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SYSTEMY
SPŁUKIWANIA

Pełna harmonia pomiędzy estetyką i funkcjonalnością. Geberit
oferuje atrakcyjne rozwiązania do montażu podtynkowego lub
naściennego, zapewniające dokładne spłukiwanie miski ceramicznej. Każdy może znaleźć system spłukujący pasujący do
danej łazienki i własnych preferencji.
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GEBERIT
PRZYCISKI
SPŁUKUJĄCE
Przyciski spłukujące Geberit to element wykończeniowy,
który definiuje luksus w przestrzeni łazienkowej. Przyciski
łączą w sobie wizualną elegancję z innowacyjnymi funkcjami. Występują w szerokim asortymencie bogatych wykończeń, w istotny sposób odzwierciedlając indywidualny
styl właściciela łazienki. To nie jest zwykła łazienka – to
Twoja łazienka.
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Najnowsze trendy pokazują, że indywidualny charakter wykończenia pomieszczeń
niesie ze sobą również rosnące wymagania dotyczące projektowania w łazience,
które są w różnorodny sposób przedstawiane. Są to często niuanse, które muszą
być idealnie skoordynowane. Niewielka
zmiana koloru przycisków spłukujących
Geberit na metalowe, czy drewnopodobne odcienie jednocześnie wprowadza
ogromną różnicę.
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WYBÓR JEST
WAŻNY

SIGMA21

czarny

biały

drewniany

beton

łupek

indywidualne
wykończenie

SIGMA50
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PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
Geberit Sigma01.

PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE GEBERIT SIGMA

WYRAZISTE
WZORNICTWO
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Elegancja w kształcie prostokąta, okręgu
i w wersji bezdotykowej. Idealna estetyka
i funkcjonalność.
Przyciski spłukujące Geberit Sigma występują w szerokim asortymencie wzorów i wykończeń. Przyciski uruchamiające spłukiwanie mogą przypominać organiczny okrąg lub przybierać wyrazisty, geometryczny kształt. Zachwycają wysoką jakością
wykonania oraz łatwą i wygodną formułą eksploatacji. Przykładami ekscytujących funkcji dodatkowych są ukryte za przyciskiem urządzenie usuwające nieprzyjemne zapachy, model bezdotykowy, czy też opcja indywidualnego wypełnienia przycisku
własnym materiałem.

→
Przyciski spłukujące Geberit to
elementy dopełniające wizualnie
każdą łazienkę

PROSTOKĄTNE
PRZYCISKI
SPŁUKUJĄCE
Geberit Sigma30

Geberit Sigma30
spłukiwanie z funkcją
„stop”

Geberit Sigma50

Geberit Sigma60

Geberit Sigma70

Geberit Sigma01

Geberit Sigma10

Geberit Sigma20

Geberit Sigma10

Geberit Sigma10
bezdotykowy
i automatyczny

Geberit Sigma80

OKRĄGŁE
PRZYCISKI
SPŁUKUJĄCE
Geberit Sigma21

BEZDOTYKOWE
PRZYCISKI
SPŁUKUJĄCE

Dostępne są dodatkowe opcje kolorystyczne.
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PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE
GEBERIT OMEGA

MAŁE
I INTELIGENTNE

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
Geberit Omega60.
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Przyciski spłukujące z serii Geberit Omega są mniejsze i w związku z tym idealnie nadają się do specyficznych rozwiązań aranżacyjnych. Można je montować z przodu lub też na górze spłuczki.
Są idealnym wyborem w przypadku misek WC montowanych
pod oknem lub w niskim stelażu podtynkowym z półką.

PROSTOKĄTNE
PRZYCISKI
SPŁUKUJĄCE
Geberit Omega30

Geberit Omega60

OKRĄGŁE
PRZYCISKI
SPŁUKUJĄCE
Geberit Omega20

Dostępne są dodatkowe opcje kolorystyczne.
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ZDALNE PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE

MAŁE PRZYCISKI
Z GWARANCJĄ
ELASTYCZNOŚCI
WYBIERZ SAM, GDZIE CHCESZ JE UMIEŚCIĆ
Ze względu na zastosowanie spłukiwania pneumatycznego, zdalne przyciski spłukujące Geberit można
montować nawet w odległości 1,7 metra od miski.
Mniejsze, okrągłe przyciski spłukujące Geberit Typ 01
i 10 są dostępne w szeregu różnych wzorów i kolorów.
W eleganckim zdalnym przycisku spłukującym
Geberit Typ 70 spłukiwanie można aktywować, delikatnie naciskając przycisk ze szkła lub stali nierdzewnej. Dzięki temu inteligentnemu mechanizmowi wystarczy lekkie dotknięcie, by jednym z dwóch
przycisków uruchomić większy lub mniejszy strumień spłukiwania.

↑
Dzięki zdalnym przyciskom spłukiwanie staje się prostsze.
Przyciski montowane są w okolicy stelaża, w odległości
do 1,7 m od spłuczki.

PROSTOKĄTNE
ZDALNE PRZYCISKI
SPŁUKUJĄCE
Geberit Typ 70

OKRĄGŁE ZDALNE
PRZYCISKI
SPŁUKUJĄCE
Geberit Typ 01

PAMIĘTAJ!

Geberit Typ 10
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Wybierając przycisk
zdalny, zachowaj
dostęp serwisowy do
wnętrza spłuczki, np.
przez wykorzystanie
zaślepki.
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ZDALNY PRZYCISK
STERUJĄCY
Geberit Typ 70.

Geberit
AquaClean Tuma.
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GEBERIT DUOFRESH

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
Przycisk spłukujący
Geberit Sigma50.

MODUŁ DUOFRESH

ŚWIEŻE POWIETRZE
DLA KAŻDEGO
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MODUŁ DUOFRESH
Moduł Geberit DuoFresh usuwa nieprzyjemne zapachy bezpośrednio z miski ceramicznej, zanim zdążą
się rozprzestrzenić po łazience. Odciąga powietrze
bezpośrednio z toalety, przepuszcza je przez ceramiczny filtr w kształcie plastra miodu i wtłacza oczyszczone powietrze z powrotem do pomieszczenia. Zintegrowane światło orientacyjne dyskretnie pokazuje
nocą drogę do toalety. Nie musisz już zapalać ostrego, głównego światła, a po powrocie z toalety szybciej
zaśniesz. Odciąganie powietrza i oświetlenie są automatycznie sterowane przez czujnik zbliżeniowy.

Część modułu zbudowana jest z wkładu do spłuczek,
do którego łatwo się dostać za otwieranym przyciskiem spłukującym. Moduł uwalnia substancje myjące przy każdym spłukiwaniu i dodatkowo odświeża
powietrze. Pojemnik na kostkę higieniczną Geberit
wpasuje się do łazienki w każdym stylu. Można go
łączyć z większością przycisków spłukujących Geberit z serii Sigma.

DOSTĘPNY
Łatwy dostęp (przez przycisk spłukujący ) do
ceramicznego filtra w kształcie plastra miodu
oraz pojemnika na kostki higieniczne do spłuczki.

WYDAJNY I CICHY
Powietrze oczyszczane jest przez ceramiczny
filtr w kształcie plastra miodu. Pracujący cicho
wentylator wtłacza oczyszczone powietrze
z powrotem do pomieszczenia.

ORIENTACYJNE ŚWIATŁO LED
Nieprzyjemne zapachy są usuwane
bezpośrednio u źródła.

Orientacyjne światło LED to kolejne
udogodnienie. Umieszczono je pod przyciskiem
spłukującym. Emanuje w przestrzeń łazienki
dyskretnym światłem. Po prostu idealnie
pomyślane!
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GEBERIT DUOFRESH

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
Geberit Sigma21.
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POJEMNIK NA KOSTKI HIGIENICZNE
GEBERIT DUOFRESH

ŚWIEŻE POWIETRZE
DLA KAŻDEGO
NALEŻY OTWORZYĆ PRZYCISK
SPŁUKUJĄCY, UMIEŚCIĆ KOSTKĘ
HIGIENICZNĄ, A NASTĘPNIE
PONOWNIE ZAMKNĄĆ PRZYCISK
Dzięki kostce higienicznej w niezwykle
łatwy sposób można utrzymać higieniczną świeżość w łazience. Pojemnik na kostkę pasuje do większości przycisków spłukujących Geberit Sigma, a instalator może
go zainstalować również później, już po
zabudowaniu stelaża. Umieszczona w pojemniku kostka trafia do koszyczka osadzonego w spłuczce podtynkowej pod
powierzchnią wody. Po umieszczeniu powoli się rozpuszcza, zapewniając przy
każdym spłukiwaniu higienę i czystość
w całej misce ceramicznej wydzielając
przy tym świeży zapach.

←
Prościej już się nie
da: należy otworzyć
przycisk spłukujący.

←
Następnie umieścić
kostkę higieniczną
w pojemniku.

DOSTĘPNOŚĆ

←

Pojemnik na kostkę higieniczną
DuoFresh jest łatwo dostępny,
znajduje się tuż za przyciskiem.

Z powrotem zamknąć
przycisk i cieszyć
się świeżością przy
każdym spłukiwaniu.
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MODUŁY SANITARNE
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GEBERIT
MONOLITH
I MONOLITH PLUS
Moduły sanitarne Geberit Monolith dają nowe możliwości
w aranżacji łazienki. Posiadają eleganckie wykończenie
i zaskakujące funkcje. Do designerskich łazienek.
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MODUŁY SANITARNE GEBERIT MONOLITH PLUS

PROMIENNE ŚWIATŁO
W ŁAZIENCE
ZRÓWNOWAŻONY
Podwójne spłukiwanie z funkcją
SoftTouch (sterowane
elektronicznie).

CZUŁY
Czujnik ustawiania jasności
w porze dziennej i nocnej.

NASTROJOWY
Komfortowe oświetlenie
w różnych kolorach.

EFEKTYWNY
Ceramiczny filtr w kształcie plastra
miodu do oczyszczania powietrza.

INTELIGENTNY
Uruchamianie funkcji
sterowane czujnikiem.

CICHY
Wentylator stosowany
przy usuwaniu
nieprzyjemnych
zapachów.
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↑

↑

↑

GEBERIT MONOLITH PLUS

GEBERIT MONOLITH PLUS

GEBERIT MONOLITH PLUS

sand grey

łupek

czarny

FUNKCJE ZAPEWNIAJĄCE WYŻSZY POZIOM KOMFORTU
Geberit Monolith Plus to moduł sanitarny z wyższej półki z nowoczesną technologią spłukiwania toalet. Spłukiwanie uruchamia
się przez delikatne naciśnięcie przycisków czujników. Dyskretne
światło orientacyjne pokazuje nocą drogę do toalety. Można go
według gustu i nastroju konfigurować w siedmiu różnych odcieniach. Wbudowany moduł DuoFresh pochłania zapachy bezpośrednio z miski ceramicznej i sprawia, że nic nie zakłóci świeżości w łazience.

←
MODUŁ DUOFRESH
Powietrze jest odciągane
bezpośrednio z miski ceramicznej,
a kiedy staje się przyjemne i świeże
jest ponownie uwalniane.

ATRAKCYJNE POWIERZCHNIE DLA WIĘKSZEJ
ELASTYCZNOŚCI W ARANŻACJACH
Front pokryty jest bezpiecznym szkłem dostępnym w kolorach:
białym, czarnym, lava i sand grey. Może być również w wersji
kamiennej w stylu betonowym lub łupkowym. Boki, pokryte
bezbarwnym anodowanym aluminium, łączą się z powierzchniami białymi, sand grey i kamionkowym w stylu betonowym,
a boki w kolorze czarnego chromu harmonijnie współgrają
z powierzchniami w odcieniach lava, czarnym i kamionkowym
w stylu łupkowym.

←
FUNKCJA URUCHAMIANIA
SPŁUKIWANIA SOFT-TOUCH
Wystarczy delikatne dotknięcie,
żeby w module sanitarnym Geberit
Monolith Plus uruchomić funkcję
spłukiwania.

GEBERIT MONOLITH PLUS – ODCIENIE KOLORYSTYCZNE
BOKI

FRONT

aluminium

biały

sand grey

efekt betonu

czarny chrom

lava

czarny

efekt łupka
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MODUŁY SANITARNE GEBERIT MONOLITH

TECHNOLOGIA
SPŁUKIWANIA
I STYLOWE
WZORNICTWO
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↑

↑

↑

↑

↑

Moduł sanitarny
Geberit Monolith
do misek WC

Moduł sanitarny
Geberit Monolith
do bidetów

Moduł sanitarny
Geberit Monolith
do misek WC do
indywidualnego
wypełnienia
(przykład wypełnienia)

Moduł sanitarny
Geberit Monolith
do misek WC do
indywidualnego
wypełnienia
(przykład wypełnienia)

Moduł sanitarny
Geberit Monolith
do misek WC do
indywidualnego
wypełnienia
(przykład wypełnienia)

ATRAKCYJNA ALTERNATYWA
Moduł sanitarny Geberit Monolith do misek WC łączy
w sobie nowoczesną technologię spłukiwania ze
stylowym wzornictwem. Dzięki dwóm mechanicznym
przyciskom można dostosować objętość strumienia
spłukującego, oszczędzając tym samym wodę. Występujące w ekskluzywnych wariantach ze szklanym
wykończeniem i aluminium szczotkowanym po
bokach zestawy modułów sanitarnych to fascynujące akcenty, które można wprowadzać w nowych budynkach oraz przy okazji remontu, na przykład przy
wymianie starych kompaktów w łazience. Moduły
sanitarne można połączyć niemal ze wszystkimi standardowymi miskami ceramicznymi oraz ze wszystkimi urządzeniami myjącymi Geberit AquaClean.
MODUŁY DO CAŁEJ ŁAZIENKI
Dopasowane moduły sanitarne do bidetów dają
możliwość stworzenia w łazience spójnej aranżacji.
Moduł Geberit Monolith do bidetów wyposażono
w reling do ręczników.

←
OSZCZĘDNOŚĆ WODY
Dwa oddzielne przyciski –
do większego i mniejszego
spłukiwania.

←
ELEGANCKIE WYKOŃCZENIE
Powierzchnia ze szkła
i szczotkowanego aluminium.
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KOLORY /
MATERIAŁY

Doznania wzrokowe i dotykowe, jakie wywołują użyte materiały,
mają decydujący wpływ na styl wnętrza łazienki i wrażenia,
które ona wywiera. Dlatego właśnie Geberit proponuje meble
łazienkowe, moduły sanitarne i przyciski spłukujące w różnych
wariantach wykończeniowych i kolorystycznych. Wszystko po
to, by łazienka wyglądała idealnie.
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KOLORY / MATERIAŁY

KOLORY / MATERIAŁY

WSZYSTKO
ZALEŻY OD GUSTU
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BIAŁY MAT
86

ICON korpus, front

SAND MAT
76

ACANTO korpus

CIEPŁY SZARY MAT
54

XENO 2 korpus, front
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KOLORY / MATERIAŁY

LAVA MAT
76
86

ACANTO korpus
ICON korpus, front

CZARNY MAT
76

ACANTO korpus

BIAŁY,
WYSOKI POŁYSK
54
66
76
86
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XENO 2 korpus, front
MYDAY korpus, front
ACANTO korpus
ICON korpus, front
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TAUPE,
WYSOKI POŁYSK
66

MYDAY korpus, front

SZAMPAŃSKI
44

CITTERIO uchwyty, nóżki

SAND GREY,
WYSOKI POŁYSK
86

ICON korpus, front

DĄB, MELAMINA
O STRUKTURZE DREWNA
86

NOWOŚĆ

ICON korpus, front

ORZECH, MELAMINA
O STRUKTURZE DREWNA
86

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

ICON korpus, front
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KOLORY / MATERIAŁY

DĄB MYSTIC
76

ACANTO korpus

DĄB JASNY,
MELAMINA O STRUKTURZE
DREWNA
44

CITTERIO korpus

DĄB CZARNY,
MELAMINA O STRUKTURZE
DREWNA
44

CITTERIO korpus

SZARY MAT PŁÓTNO,
MELAMINA O STRUKTURZE
DREWNA
54
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XENO 2 korpus, front
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SZKŁO BIAŁE
76

ACANTO front

SZKŁO SAND
76

ACANTO front

SZKŁO TAUPE
44

CITTERIO front, blat

SZKŁO LAVA
76

ACANTO front

SZKŁO CZARNE
44
76

CITTERIO front, blat
ACANTO front
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ODCIENIE KOLORYSTYCZNE
Nieważne, czy skłaniasz się ku
klasycznej bieli, modnym barwom,
śmiałym wyborom, czy może tajemniczej czerni. Już teraz na odkrycie czekają zestawy meblowe
w zachwycającej palecie odcieni.

DEKORY
Imitacja drewna, wzory z żywicy
melaminowej, a może pokrycie
imitujące folię? Nasze meble łazienkowe, dostępne w szerokiej
gamie okładzin drewnianych
i wykończenia kolorystycznego,
wniosą do Twojej łazienki akcent
naturalnej elegancji. Żeby być
naprawdę na czasie, wypróbuj
odważny wzór dębowy w stylu
vintage.

FRONTY
Widać je od razu… To fronty
sprawiają, że łazienka wygląda
elegancko, jak z najwyższej półki.
Całości
dopełniają zrównane z powierzchnią profilowane uchwyty
biegnące na całej
długości frontu.

Geberit Sp. z o. o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
Tel. 22 376 01 00

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w asortymencie.
Mimo dołożenia starań, rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów utrwalonych na zdjęciach.
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