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VODA JE NAŠA
INSPIRACIJA



FUNKCIJE
IN REŠITVE
Za več udobja in višjo kakovost življenja: inovativne Geberitove funkcije 

in rešitve vam olajšajo življenje, izpolnjujejo vaše osebne potrebe in 

varujejo okolje.
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POPOLNO  
RAVNOVESJE. 
DESIGN MEETS 
FUNCTION
Z našo strastjo do lepote in tehnike navdihujemo in navdušujemo 
ljudi po vsem svetu.  Kombinacija obsežnega znanja in skoraj 
150-letnih izkušenj zagotavlja estetsko obliko naših izdelkov, s 
katerimi je življenje preprostejše in prijetnejše.

Geberitovi izdelki so rezultat popolnega ravnovesja med ele-
gantno obliko in izjemno funkcionalnostjo, izdelani so odgovorno 
iz kakovostnih in trajnih materialov. Enostavno se čistijo, njihova 
uporaba je preprosta in poveča udobje.

Design Meets Function je slogan za združitev izjemne 
funkcionalnosti in estetske oblike za celotno kopalnico. 

Skupina Geberit je vodilna na evropskem trgu sanitarnih 
izdelkov, prisotna pa je po vsem svetu. Vedno znova postavlja 
nove standarde na področju sanitarne keramike in tehnike.

Geberit je prisoten v več kot 40 državah in v približno 30 proizvodnih 
obratih na različnih mestih izdeluje sanitarne izdelke, ki izboljšujejo 
kakovost življenja. Glavni sedež podjetja je v kraju Rapperswil-Jona v 
Švici – tam, kjer je Caspar Melchior Albert Gebert leta 1874 ustanovil 
podjetje.

Več kot 12.000 zaposlenih ustvarja kakovostne, inovativne in 
trajne izdelke za naše stranke. Podjetje Geberit že od ustanovitve 
odlikuje izrazita inovativnost, ki temelji na lastni, široko zastavljeni 
raziskovalni in razvojni dejavnosti. Vsaka novost je rezultat struk-
turiranega postopka. Tako so lahko stranke prepričane, da naši 
novi izdelki izpolnjujejo njihove potrebe in ustrezajo najvišjim  
kakovostnim standardom.
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BREZNIVOJSKI PRŠNI 
PROSTORI
Domiselne rešitve za odtoke.

AKTIVIRNE TIPKE
Oblikovne različice za vsak 
slog opremljanja.

TUŠ WC  
Za nov občutek svežine.

OGLEDALA IN  
OMARICE Z OGLEDALI 

Koncept pametne osvelitve in 
shranjevanja.

PREMIŠLJENO OBLIKOVANO 
POHIŠTVO ZA KOPALNICE
Rešitve, ki prihranijo prostor in 
olajšajo njegovo oblikovanje.

HIGIENIČNI IN KVALITETNI 
KERAMIČNI ELEMENTI
Oblika in kakovost za vsak 
slog opremljanja.

DIZAJN IN TEHNOLOGIJA, VSE NA ENEM MESTU

GEBERIT – KAKOVOST ZA
CELOTNO KOPALNICO

WC ŠKOLJKE BREZ ROBA
Ni več skritih kotičkov, kjer bi se lahko 
nabirala umazanija.

STENSKE WC ŠKOLJKE
Elegantne in enostavne za
čiščenje.
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REŠITVE ZA KOPALNICE PO VAŠI MERI

KOPALNICA, KI NUDI VEČ

Želje in predstave popolne kopalnice so tako raznovrstne kot 
ljudje sami. Zato smo povprašali kupce širom Evrope, kaj jim je v 
kopalnicah najpomembnejše. Izluščili smo šest lastnosti, ki se 
vedno znova omenjajo: estetika, čistoča, uporabnost, udobje, 
dostopnost in rešitve, ki prihranijo prostor. Ker ima vsak svoje 
prioritete, nudimo serije kopalnic, ki so ciljno prilagojene različnim 

potrebam. S pomočjo tabele na desni boste hitreje našli pohištvo 
in opremo, ki ustreza vašim pričakovanjem in življenjski situaciji. 

ESTETIKA
Preprosta, univerzalno uporabna oblika, 
ki odgovarja vsem, ki ne stremijo po 
trendih, temveč po brezčasni estetiki.

ČISTOČA
Izdelki, ki ne puščajo prostora za umazanijo 
in jih je preprosto čistiti. Za vse, ki jim je 
higiena še posebej pomembna.

UPORABNOST
Izdelki, ki so preprosti in intuitivni za 
uporabo, za vsestranske potrebe.

UDOBJE
Posebni materiali in funkcionalnost, ki 
ljudem v iskanju udobja v kopalnici nudijo 
več dobrega počutja.

PRIHRANEK PROSTORA
Izdelki, ki z domiselnimi rešitvami prihranijo 
prostor pri zahtevnih kopalniških tlorisih 
in majhnih prostorih.

UNIVERZALNOST
Preprosto dostopne kopalnice, ki lajšajo 
uporabo v različnih življenjskih obdobjih.
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DIZAJN

REŠITVE ZA
STENSKE WC 
ŠKOLJKE

OBREMENITEV DO 400 KG
Brez premikanja ali tresljajev –  
preizkušeno na obtežbo do 400 kg.

TRAJEN
60 milijonov vgradenj v preteklih 50. letih 
– Geberitovi podometni splakovalniki so 
preizkušeno najboljša rešitev. 

HIGIENA: PREPROSTO ČIŠČENJE
Pred steno ni niti podnožja niti splakovalnika 
in tudi ni izpostavljenih cevi, kjer bi se lahko 
nabiral prah, zadrževale bakterije in umazanija.

PREVERJENA TESNOST
Za zagotavljanje tesnosti se vsak Geberitov 
splakovalnik preveri posamično.

Za več informacij obiščite
www.geberit.siKopalnice s stenskimi WC školjkami so že na 

pogled čiste in urejene, tla pa se lažje očistijo. 
Stenske WC školjke se že desetletja standardno 
vgrajujejo v sodobne kopalnice in so svojo kakovost 
dokazale že več milijonkrat. 
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Posebna glazura Geberit KeraTect® skrbi za dolgoletno zaščito 
keramičnih površin.

KeraTect® se vžge v površino kot posebna glazura in ima 
izjemno gladko površino brez por, kar omogoča preprosto ter 
učinkovite čiščenje.

Lastnosti glazure KeraTect®:

• izjemno gladka površina, ki je brez por,

• preprečuje zadrževanje umazanije, je higienična in čista,

• preprosto vzdrževanje,

• trajna in odporna proti praskam.

www.geberit.si

ČISTOČA

KERATECT® 
KERAMIČNA 
GLAZURA
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INOVATIVNA TEHNIKA SPLAKOVANJA
Posebej razvit splakovalni razdelilnik   
zagotavlja ciljno in higienično brezhibno 
splakovanje.

ČISTOČA

HIGIENA NA   
PREPROST NAČIN
RIMFREE®

Ključni merili pri izbiri WC školjke sta poleg oblike še higiena in 
preprosto vzdrževanje. Rob školjke je tisto mesto, ki povzroča 
največ preglavic, saj se tam lahko naberejo bakterije, umazanija in 
vodni kamen. Geberitove WC školjke brez roba so za razliko od 
številnih konkurenčnih izdelkov dejansko oblikovane povsem brez 
roba. Tako nimajo skritih in težko dostopnih mest, kjer bi se lahko 
nabirala umazanija in bi nastale neprijetne vonjave. S tem je tudi 
čiščenje preprostejše, tako da so WC školjke brez roba prava izbira, 
kadar gre za higieno.

Geberitove WC školjke Rimfree® imajo patentirano tehniko spla-
kovanja, ki jo je razvil Geberit. Tako imenovani splakovalni raz-
delilnik zagotavlja higienično brezhibno splakovanje z nizko 
porabo vode.

www.geberit.si

↑

Običajne WC školjke imajo težko dostopna mes-
ta, na katerih se lahko nabira umazanija. To predsta-
vlja pravo gojišče za mikrobe in vir neprijetnih von-
jav, hkrati pa nikoli ni mogoče videti, ali smo vse 
očistili.

↑

Geberitova tehnologija Rimfree® vas osvobodi 
nadležnega čiščenja in dragih agresivnih čistil. 
Čista, gladka notranjost WC školjke je na pogled 
bolj estetska, bolj higienična, čiščenje pa je 
občutno lažje.

18 Katalog kopalnic 19

FUNKCIJE IN REŠITVE



POPOLNA ČISTOČA
Rahlo pomikanje pršnega curka naprej 
in nazaj poskrbi za izreden občutek  
čistosti. Položaj pršne ročice in jakost 
vodnega curka je mogoče individualno 
nastaviti.

TEHNOLOGIJA PRHANJA  
WHIRLSPRAY
Prhanje s patentirano pršno tehnologijo 
WhirlSpray je pravi užitek. Za to je zaslužen 
pršni curek, ki ga bogati dinamično primešan 
zrak, kar omogoča temeljito čistost pri 
nizki porabi vode. Tako se boste ves 
dan počutili sveže in čisto.

ORIENTACIJSKA OSVETLITEV

Diskretno osvetlitev, ki se samodejno aktivira, je 
mogoče nastaviti v sedmih različnih barvah in 
petih stopnjah svetlosti, da tudi ponoči najdete 
pot.

ODSTRANJEVANJE NEPRIJETNIH VONJAV

Odstrani neprijetne vonjave, preden se lahko ra-
zširijo. Sistem se zažene samodejno, ko nekdo 
sede na WC školjko s prho.

SUŠILEC

Sušilnik s toplim zrakom s petimi individualno 
nastavljivimi temperaturami je popolna rešitev 
za nežno in pazljivo sušenje.

OGREVANA WC DESKA

Ergonomsko optimiziran sedež iz visokokako-
vostnega duroplasta je ogrevan.

NEŽNA DAMSKA PRHA

Prha za dame za nežno intimno higieno s čisto 
vodo. V pršno ročico integrirana šoba je zaščite-
na tudi, če je ne uporabljate.

ZAZNAVANJE UPORABNIKA

Funkcije, kot so priprava tople vode, ogrevano 
sedišče ali orientacijska osvetlitev, se zaradi 
senzorja bližine zaženejo samodejno.

INTUITIVEN DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Vse funkcije tuš WC-ja lahko mimogrede upravljate. 
Daljinski upravljalnik nudi hiter pregled in enoročno 
upravljanje. Osebne nastavitve lahko shranite v  
spomin naprave in jih prikličete le s pritiskom na en 
gumb.

BREZKONTAKTNO AVTOMATSKO ODPIRANJE IN 
ZAPIRANJE

Straniščni pokrov se zaradi senzorja za zazna-
vanje uporabnika dviga in spušča samodejno.

ENOSTAVNA ODSTRANITEV WC DESKE IN  
POKROVA

S funkcijo QuickRelease lahko odstranite straniščno 
desko ali pokrov z enim prijemom. To bistveno 
olajša postopke čiščenja.

Za nadaljnje informacije glede različnih 
modelov glej poglavje o tuš WC-jih na 
strani 158.

UDOBJE

ČISTOČA 
OB PRITISKU NA 
GUMB

Geberit je v preteklih 40. letih sproti izpopolnjeval 
funkcijo prhe - bistvo vsakega tuš WC-ja . Hkrati je 
vlagal v razvoj inovativnih tehnoloških in udobnih 
funkcij, zaradi česar so Geberitovi tuš WC-ji vodilni 
na trgu. Številne funkcije resnično poskrbijo za razvajanje. 
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GEBERIT DOUFRESH MODUL
Keramični filter je zlahka dostopen za aktivirno 
tipko. 

UDOBJE

GEBERIT 
DUOFRESH  
MODUL 

NEPRIJETNE STRANIŠČNE VONJAVE V KOPALNICI JE 
MOGOČE PREPREČITI
Kar je nad kuhinjskim štedilnikom že standard, se končno uveljavlja 
tudi v stranišču: učinkovito odstranjevanje vonjav. Sistem za      
odzračevanje neprijetnih vonjav Geberit DuoFresh odvaja zrak 
neposredno iz straniščne školjke in ga prečisti s pomočjo kera-
mičnega filtra. V njem se ujame vsaka molekula vonjave. To je 
učinkovito – odprta okna, goreče vžigalice ali osvežilci zraka so 
zdaj preteklost. Odstranjevanje neprijetnih vonjav se vklopi sa-
modejno, preko senzorja s pomočjo zaznavanja uporabnika. Zato 
je primerno tudi za stranišče za goste, saj jim ni potrebno pojas-
njevati načina uporabe. Dodatne funkcije udobja so nevsiljiva 
orientacijska osvetlitev ter predal za vnos čistilnih tablet. Od-
stranjevanje neprijetnih vonjav je primerno skoraj za vse akti-
virne tipke serije Geberit Sigma. S pripravo električnega prikl-
jučka ob vgradnji podometnega splakovalnika Geberit Sigma 
si zagotovite možnost naknadne vgradnje modula Geberit 
DouFresh. 

DOSTOPNO

Preprost dostop do keramičnega 
filtra in predala za vnos čistilnih tab-
let za aktivirno tipko.

TIHO ODSTRANJEVANJE VONJAV

Tihi ventilator vrne prečiščen zrak v 
prostor.

UČINKOVITO

Keramični filter zrak temeljito 
prečisti.
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Sito za lase, ki se preprosto čisti, 
nudi trajno zaščito pred zamašitvijo 
pršnega odtoka.

 PREPROSTO ČISTO

Geberitove rešitve za pršne prostore 
ne puščajo prostora za umazanijo in 
jih je preprosto očistiti.

ESTETIKA

Brezčasen izgled zagotavlja  
prefinjeno estetiko, ki je vedno v modi.

VARNOST

Varnost zagotavljata Geberitova 
sistemska tehnika in Know-How.

Breznivojski pršni prostori so najnovejši trend, na voljo pa je množi-
ca atraktivnih modelov. Večinoma so precej zahtevni tako glede 
vgradnje kot tudi  vzdrževanja. Geberit s svojimi inovativnimi 
rešitvami, ki obsegajo različne načine odvodnavanja breznivojskih 
pršnih prostorov, združuje maksimalno oblikovalsko svobodo, 
enostavno čiščenje in zanesljivost pri vgradnji ter delovanju pršnih 
kanalet Geberit CleanLine, stenskih in talnih odtokov Geberit ter 
talnih pršnih plošč Geberit Setaplano.

UNIVERZALNOST

DOMISELNE 
REŠITVE
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Domiselne podrobnosti, kot so 
lahko dosegljivi ročaji, predali z 
odpiranjem na potisk ali vodila 
predalov, ki omogočajo lahkotno 
odpiranje in enostavno uporabo.

Žlahtne površine, čiste poteze in elementi, ki so v popolni 
harmoniji s kopalniško opremo. S kopalniškim pohištvom     
Geberit lahko kopalnico spremenite v usklajen in kakovosten  
življenjski prostor.

V Geberitovem programu kopalniškega pohištva se uporabljajo 
izključno kakovostni materiali: vodoodporne obloge površin, 
tečaji vratic ter vodila predalov. Program obsega poleg omaric 
za umivalnike tudi polvisoke in visoke kopalniške omarice za 
praktično vsak tloris, elemente ogledal z osvetlitvijo in omarice 
z ogledali v serijah, ki se med seboj dopolnjujejo. Številne domiselne 
podrobnosti, kot na primer možnost kombiniranja elementov, 
notranja in zunanja osvetlitev ali načini mehkega zapiranja ustvarjajo 
zadovoljstvo ob uporabi.

TRAJNO IN ZANESLJIVO
Geberit pri kopalniškem pohištvu uporablja izključno proti vlagi 
odporne trislojne iverne plošče visoke gostote in vlaknene 
plošče srednje gostote (MDF).

MATERIAL,  
ODPOREN PROTI VLAGI
Visokozgoščena troslojna 
iverna plošča.

STANDARDNI MATERIAL 
Običajne iverne plošče lahko 

vpijejo vodo in nabreknejo.

PRIHRANEK PROSTORA

DOMISELN
PROSTOR ZA 
SHRANJEVANJE

ODPORNOST 
PROTI VLAGI 
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Kopalniška oprema in pohištvo, 
ki sta prilagojena za majhne ko-
palnice, kopalnice za goste in 
prostore z zahtevnim tlorisom, 
nudita svobodno oblikovanje 
tudi, če ni veliko prostora.

Prostor za vse, kar želite shraniti. Zdaj lahko tudi v 
najmanjšem prostoru hiše dosledno uresničite svoje 
oblikovne želje. Povsem brez težav z raznolikostjo 
oblik, serij Geberitove kopalniške opreme in pohištva 
ter različnimi velikostmi izdelkov. Brez kompromisov, 
z veliko prostora in fantastičnim udobjem.

PRIHRANEK PROSTORA

REŠITVE, 
KI PRIHRANIJO 
PROSTOR
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GEBERITOVA PODOMETNA TEHNIKA SPLAKOVANJA

↑

Podometni splakovalniki  
Geberit Sigma 

↑

Podometni splakovalniki  
Geberit Omega  

1 Vgradna višina 112 cm. 
2 Vgradna višina 98 cm. 
3 Vgradna višina 82 cm.

Št. 1 v sanitarni tehniki v Evropi

Več kot 60 milijonov vgrajenih               
podometnih splakovalnikov

Najmanj 25 let zagotovljena dobava na-
domestnih delov

Več kot 50 let izkušenj s podometnimi 
spalovalniki

Varčni z vodo

Vsestranskost v smislu modelov, funkcij 
in vgradnih možnosti

Odzračevanje neprijetnih vonjav

Nastavek za električni priključek

Prilagodljiva višina

FUNKCIJE SE LAHKO RAZLIKUJEJO 
GLEDE NA MODEL 

Splakovalna tehnika podjetja Geberit, vodilnega na področju sa-
nitarne tehnike v Evropi, zagotavlja trajno varnost in ohranjanje 
virov. Geberitovi splakovalniki so varčni, saj za splakovanje 
uporabljajo majhne količine vode. Nadomestni deli so zajamčeno 
na voljo v obdobju najmanj 25 let od datuma vgradnje. Podomet-
ni splakovalniki Geberit so na voljo v različnih višinah – tako se 
prilegajo vsaki kopalnici. Z nastavkom za električni priključek za 
tuš WC Geberit Aquaclean so tudi pripravljeni na prihodnost: tuš 
WC, odstranjevanje neprijetnih vonjav, orientacijska osvetlitev, 

aktiviranje splakovanja brez dotika. Vse to in še več je mogoče 
vgraditi takoj ali pa naknadno skoraj brez truda. V veliki izbiri 
straniščnih školjk boste našli tudi tisto pravo, za »predstensko« 
piko na i v vaši sanjski kopalnici. 

Prenesejo obremenitev do 400 kg

Predal za vnos čistilne tablete

2

3

1

UPORABNOST

IZVRSTNA 
TEHNIKA 
SKRITA V STENI
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Za enkratne kopalnice z značajem – Geberit ove serije kopalnic ustvarjajo 
ambient po zahtevah in željah posameznika. Nudijo oblikovalsko svobodo,

da lahko vsak uresniči svoje želje.

SERIJE 
KOPALNIC

32 33Katalog kopalnic



Geberit ONE združuje znanje na področju sanitarne 
tehnologije s strokovnim znanjem oblikovanja in 
je na ta način pionirska, popolnoma integrirana in 
celovita rešitev za celotno kopalnico. To je mogoče 
s številnimi integriranimi komponentami za steno. 
Geberit ONE je spretno združen v enem samem si- 
stemu ter lahko prikaže številne prednosti - očitne 
in skrite. To pomeni več čistoče, več prostora in več 
prilagodljivosti v kopalnici. Odlično zasnovana  
serija za boljšo kakovost bivanja.

GEBERIT
ONE

DIZAJN ČISTOČA UPORABNOST UDOBJE UNIVERZALNOST

Katalog kopalnic 3534 
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GEBERIT ONE
WC ŠKOLJKA 
IN BIDE

AKTIVIRNA TIPKA

Geberit Sigma50.

Skrita stenska 
pritrditev

SoftClosing

Splakovalna 
količina: 4,5 l

Dvignjeno od tal

37

Stenska WC školjka in bide Geberit ONE predstavljata vrhunec 
harmonije – vsa razmerja, oblike in dimenzije rež so medsebojno 
usklajeni. Rahlo asimetrična notranjost WC školjke brez roba je 
kvalitetno glazirana, njena posebna oblika pa omogoča izjemno 
tiho splakovanje - tehnologija TurboFlush. Zahvaljujoč dovršeni 
tehnologiji namestitve je mogoče višino WC školjke prilagoditi 
ob namestitvi ali pa tudi po večletni uporabi in to brez kakršnih 
koli gradbenih posegov.

ČISTOČA IN INTEGRIRANA FLEKSIBILNOST

↑

Preprosta odstranitev WC sedeža in pokrova.

↑

WC sedež in pokrov lahko z lahkoto odstranite zaradi česar 
postane čiščenje WC školjke popolnoma enostavno.

Školjka brez roba s 
tehniko splakovanja 
TurboFlush
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Serija Geberit Citterio združuje nevsakdanje oblike in po-
sebne materiale v edinstvene oblikovalske poteze. V tej 
seriji se odraža enkraten oblikovalski slog znamenitega 
italijanskega arhitekta in oblikovalca Antonia Citteria. Izra-
zita izvirnost se povezuje z brezčasno eleganco in od-
ličnostjo. Preprosta italijanska oblika z ekskluzivno  
eleganco.

GEBERIT
CITTERIO

DIZAJN ČISTOČA UDOBJE
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AKTIVIRNA TIPKA

Geberit Sigma50. Na voljo v  
različnih materialih in barvnih 
kombinacijah.

OGLEDALO 

Ogledalo Geberit Citterio z 
osvetlitvijo prostora.

UMIVALNIK

Umivalniki Geberit Citterio z 
visokokakovostno glazuro 
KeraTect®.PODUMIVALNIŠKA OMARICA

Podumivalniške omarice Geberit 
Citterio iz elegantnih materialov in v 
enkratnih barvnih kombinacijah.

WC ŠKOLJKA 

Pri WC školjki brez roba Rimfree® 
iz serije Geberit Citterio se oblika 
popolno združi s funkcionalnostjo.
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UMIVALNIKI  
GEBERIT CITTERIO

1 Privlačno nasprotje tvorita mehak, organski notranji del in geometrijski zunanji obris. 
2 Nadpultni umivalniki omogočajo dodatne možnosti oblikovanja. 
3 Elegantna in priročna podumivalniška omarica z odložiščem za  kozmetiko.
4 Dobro premišljene zasnove pohištva za opremljanje kopalnice z individualno noto. 
5 Umivalnik s stransko armaturo in ustrezno omarico predstavlja privlačno rešitev za stranišče za goste.
6 Asimetrični umivalnik s še posebej velikim odložiščem in veliko podumivalniško omarico.

2 3

5 6

Umivalniki Geberit Citterio s svojo italijansko obliko 
utelešajo preprosto in brezčasno eleganco.

1

4

Njihove simetrične linije objemajo mehko 
zaobljen notranji del in nudijo veliko od-
lagalne površine. Dovršeno oblikovan in 
posebej razvit keramični pokrov odtoka 
se brezhibno poda k umivalniku. Nič ne 

zmoti estetike umivalnika, saj je ta obliko-
van brez odprtine za preliv. To omogoča 
patentiran priključek za umivalnik Geberit 
Clou.

Keramični pokrov odtoka

Brez odprtine za preliv
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KOPALNIŠKO POHIŠTVO
GEBERIT CITTERIO

ITALIJANSKA VELIČASTNOST OBLIKOVANJA 
Serijo poleg čiste elegance odlikujejo tudi številne pametne rešitve 
prostora za shranjevanje. Predali in vrata omogočajo ureditev 
individualnega shranjevalnega sistema v notranjosti pohištva. 
Tako je Geberit Citterio sinonim za enkratno estetiko in organi-
ziranost. Kakovostne steklene prekrivne plošče pa glede na izbrano 
barvo poskrbijo za dodaten sijaj kopalniškega pohištva.

1 2 3

4

1 Veliko prostora za shranjevanje. 
2 Kovinski elementi v barvi šampanjca poskrbijo za oblikovne poudarke. 
3 Ergonomično oblikovani ročaji so prav tako v modni barvi šampanjca. 
4 Na steno pritrjene visoke omarice nudijo prostor, če ga ni veliko na voljo. 

BARVE KOPALNIŠKEGA POHIŠTVA GEBERIT CITTERIO

barva šampanjcamelamin struktu-
ra lesa/ 

bež hrast

KORPUS

sijaj steklo/

rjavosiva

FRONTA

melamin   
struktura lesa/

sivorjav hrast

KORPUS ROČAJI/ 
NOGICE POHIŠTVA

sijaj steklo/

črna

FRONTA

Odpornost proti vlagi

Predali z mehkim  
zapiranjem

Steklene fronte
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WC ŠKOLJKE
IN BIDEJI
GEBERIT 
CITTERIO

AKTIVIRNA TIPKA

Geberit Sigma50.

WC školjke in bideji Geberit Citterio se s svojo okroglo, tekočo 
obliko skladajo z edinstveno obliko te serije. Stenski ali talni WC 
brez roba zagotavlja čist izgled brez skrite umazanije. 

Skrita stenska  
pritrditev

Skrita  
talna pritrditev

SoftClosing

Splakovalna količina: 
4,5 l

Dvignjeno od tal
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Oblikovalska serija Geberit Xeno2 predstavlja arhitektonski 
oblikovalski minimalizem. Jasne geometrijske linije  
zunaj in mehka naravna oblika znotraj. Ta kombinacija 
daje presenetljive rezultate, ki jih z veseljem gledamo 
in uporabljamo. Geberit Xeno2 nudi popolnoma usklajen 
nabor premišljenih elementov z istim oblikovalskim  
jezikom. Nasprotujoča si oblika, harmonična povezava.

GEBERIT
XENO2

DIZAJN ČISTOČA UDOBJE
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AKTIVIRNA TIPKA

Geberit Sigma60.

WC ŠKOLJKA 

WC školjka brez roba 
Rimfree® serije Geberit 

Xeno2 je prevzela  
oblikovalski jezik serije.

PODUMIVALNIŠKA OMARICA

Podumivalniške omarice Geberit 
Xeno2 z minimalistično obliko.

OGLEDALO 

Ogledala s funkcionalno osvetlitvijo 
in osvetlitvijo prostora Geberit 
Xeno2 poskrbijo za prijetno vzdušje.

UMIVALNIK

Umivalniki Geberit Xeno imajo  
zaradi glazure KeraTect® še posebej 
prijetno površino. 
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UMIVALNIKI
GEBERIT XENO2

1 Tekoče zaobljen notranji del umivalnika je v zanimivem kontrastu z jasnim geometrijskim zunanjim robom 
umivalnikov Geberit Xeno2. 
2 Ekskluzivne koncepte opremljanja je mogoče uresničiti tudi v manjšem prostoru. 
3 S serijo Geberit Xeno2 lahko naredite izredne kopalnice. 
4 Jasne poteze vitkih geometrijskih umivalnikov in sprednjih delov pohištva brez ročajev. 
5 Nenavadni asimetrični umivalniki s stranskim in zadnjim odložiščem. 
6 Asimetrična oblika umivalnikov omogoča zanimive rešitve za majhne prostore.

2 3

6

1

5

Minimalistična in suverena oblika ter udobne in  
vsestranske funkcije – to je Geberit Xeno2.

Umivalniki Geberit Xeno2 imajo rahlo privzdignjen predel z odpr-
tino za armaturo z ozko stopničko do roba umivalnika, kar izraža 
naravne, močne in jasne linije ter nudi največje udobje. Odprtine 
za preliv ni, tako da ne moti estetike tekoče oblike notranjega 
dela umivalnika. Jasna oblikovalska usmeritev v dosleden pu-
rističen oblikovalski jezik ima svoje prednosti tudi glede higiene 
in čiščenja.

4

Brez odprtine za preliv
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UMIVALNIKI 
SLIM LINE 
GEBERIT XENO2

1 Eleganten umivalnik za dve osebi z vgrajenim nevsiljivim trakom za osvetlitev med umivalnikom in podumivalniško 
omarico. 
2 Podumivalniške omarice je mogoče kombinirati tudi s funkcionalnimi držali za brisače iz serije Geberitovih dodatkov 
za kopalnico. 
3 Nežno odpiranje na potisk za preprosto odpiranje in zapiranje predalov. 
4 Trak za osvetlitev hkrati osvetljuje vsestransko razdeljive podumivalniške omarice. 
5 Velik in privlačen umivalnik s stenskimi armaturami in ustreznim elementom z osvetljenim ogledalom.

3

2

5

1

4

VITEK POTEK LINIJ ZA EKSKLUZIVNE UMIVALNIKE
Umivalnike Geberit Xeno2 iz mineralnega materiala Varicor® 
odlikuje še posebej vitek zunanji rob Slim Rim in zaradi 
njega kljub večjim dimenzijam delujejo lahkotno. S pri-
padajočim pohištvom so sinonim za posebej ekskluzivno 
opremljene kopalnice. Detajli, kot so vgrajeni trakovi za 
osvetlitev pod umivalniki pa dajejo zanimive poudarke. 

Mineralni materiali

Brez odprtine za preliv

54 55Katalog kopalnic

KOPALNIŠKA SERIJA GEBERIT XENO2



KOPALNIŠKO POHIŠTVO 
GEBERIT XENO2

ELEGANTNE LINIJE Z DOMISELNIMI 
DETAJLI
Elegantno kopalniško pohištvo Geberit 
Xeno2 se prilagaja obliki keramičnih ele-
mentov in ustvarja minimalistično kopal-
niško vzdušje. Premišljene površine 
sprednjih delov dajejo seriji naraven lah-
koten videz. Podumivalniške omarice brez 
ročajev poudarjajo minimalistično obliko 
s funkcionalnimi, uporabniku prijaznimi 
predali z odpiranjem na potisk. Pohištvo 
prepriča z veliko prostora za shranjevanje 
s priročnimi funkcijami, kot so protizdrsne 
podloge in pametni sistemi za organiziranje 
kopalniških pripomočkov. Vgrajena LED- 
osvetlitev skrbi za popolno razsvetlitev 
zgornjih predalov.

ELEGANTNE STEKLENE PREKRIVNE 
PLOŠČE
Steklene prekrivne plošče poudarjajo ele-
ganco in trajno ščitijo površine podumi-
valniških in stranskih omaric. Visoka oma-

rica (170 cm) združuje prijaznost do 
uporabnika in natančnost. Kot pika na i pa 
so v komplet že vključene prilagodljive 
steklene police, veliko notranje ogledalo 
in mehanizem za mehko zapiranje. 
Podumivalniška omarica in visoka omari-
ca sta na voljo z možnostjo odpiranja na 
levo ali desno stran.

OSVETLJENA OGLEDALA GEBERIT 
XENO2 USTVARJAJO VZDUŠJE
Ustrezna osvetljena ogledala z LED-sveti-
li se ravnajo po strogi geometriji serije 
Geberit Xeno2. Z ogledali širine 40–120 cm 
z ambientalno posredno osvetlitvijo, ki so 
na voljo za vse umivalnike Geberit Xeno2,  
umivalnik postane središče pozornosti. 
Pri ličenju ali britju lahko s senzorskim sti-
kalom z možnostjo zatemnitve aktiviramo 
neposredno osvetlitev od zgoraj, gretje za 
preprečevanje rosenja ogledal pa poskrbi, 
da bo pogled vedno jasen.

2 3

lakirano, visoki 
sijaj/   
bela

lakirano, mat/ 
bela

lakirano, struktur-
irano/    
scultura siva

lakirano, mat/ 
greige

KORPUS/ 
FRONTA

BARVE KOPALNIŠKEGA POHIŠTVA GEBERIT XENO2

1 Predali z odpiranjem na potisk se nežno odpirajo in zapirajo. 
2 Osvetljena ogledala Geberit Xeno2 nudijo posredno ali neposredno osvetlitev za ličenje ali britje. 
3 Filigranske površine sprednjih delov poudarjajo lahkoten videz serije kopalniškega pohištva.

1

Odpornost proti vlagi

Predali z mehkim zapi-
ranjem

Odpiranje na potisk
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AKTIVIRNA TIPKA

Geberit Sigma70.

WC ŠKOLJKE IN 
BIDEJI 
GEBERIT XENO2

Oblikovalski jezik umivalnikov se 
nadaljuje pri WC školjkah in bidejih 
serije Geberit Xeno2.

Geberitova školjka brez roba Rimfree® je opremljena 
z izrazito ploskim sediščem z mehkim zapiranjem. 
Velike in gladke keramične površine s skritim siste-
mom za pritrditev poudarjajo suvereno kakovost ob-
like in lajšajo čiščenje. Za trajni sijaj in preprosto 
čiščenje sanitarne opreme serije Geberit Xeno2 je na 
voljo posebna glazura KeraTect®.

Skrita  
stenska pritrditev

SoftClosing

Splakovalna količina: 
4,5 l

Dvignjeno od tal

Funkcija QuickRelease
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Oblikovna serija Geberit myDay prepriča z mehko,  
organsko in tudi zelo zgovorno obliko. To pomeni  naravno  
estetiko dobrega počutja, ki vas vabi, da ostanete in 
uživate. Serija Geberit myDay ni osredotočena samo 
na videz, pač pa je tudi funkcionalna. Zgovorna oblika s 
sproščujočo estetiko.

GEBERIT
MYDAY

DIZAJN ČISTOČA UDOBJE
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OGLEDALO 

Ogledalo Geberit myDay s 
posredno osvetlitvijo.

KOPALNIŠKO POHIŠTVO 

Kopalniško pohištvo Geberit 
myDay z mehko zaobljeno 

estetiko za dobro počutje.

WC ŠKOLJKA IN BIDE 

Edinstvena oblika s kombinacijo 
geometrijsko ravnih in značilno 
zaobljenih linij, to so WC školjke in 
bideji Geberit myDay.

AKTIVIRNA TIPKA 

Geberit Sigma50.

UMIVALNIK

Umivalniki Geberit myDay imajo lahkotno 
obliko v različnih velikostih. Na voljo so 
tudi kot vgradni umivalniki.
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UMIVALNIKI
GEBERIT MYDAY

1

2 3Kopalnice, ki vabijo k sprostitvi. Tekoče, elegantne 
poteze in edinstvena oblika serije Geberit myDay 
ustvarjajo vzdušje naravne lahkotnosti. 1 Velik dvojni umivalnik ima dve odprtini za armaturo. 

2 Umivalniki Geberit myDay prepričajo s svojo lahkotno, elegantno obliko.  
3 Manjši umivalnik za stranišča Geberit myDay je na voljo tudi v praktični obliki za 
stranišče za goste.

TAKO SE DAN ZAČNE S PRAVIM  
ZAGONOM
Serija Geberit myDay s tekočimi, ele-
gantnimi potezami ustvarja vzdušje nara-
vnega. To omogoča njena edinstvena meh-
ko zaobljena oblika z velikimi polmeri. Za 
izpolnjevanje individualnih potreb so na 
voljo standardni, dvojni in vgradni umival-
niki. Velik keramični pokrov odtoka s 
kromiranim robom je priročen in eleganten.

Keramični pokrov odtoka

Brez odprtine za preliv
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KOPALNIŠKO POHIŠTVO
GEBERIT MYDAY

4

2

3

1

lakirano, visoki 
sijaj/   
bela

lakirano, visoki 
sijaj/   
rjavosiva

KORPUS/

FRONTA

BARVE KOPALNIŠKEGA POHIŠTVA GEBERIT MYDAY

1 Vgrajen sistem za organiziranje poskrbi, da kopalniških potrebščin ne vidite, ko jih ne potrebujete.   
2 Priročna visoka omarica s štirimi nastavljivimi policami in z organizatorjem na vratih.     
3 Podumivalniške omarice v modnih barvah dopolnjujejo nežne linije kopalniških elementov Geberit myDay.  
4 Elegantne rešitve z nadpultnim umivalnikom. Velika odlagalna površina s stekleno sprednjo ploščo.

POHIŠTVO Z UDOBNIMI DETAJLI
Kopalniško pohištvo prepoznamo po mehko zaobljenih robovih 
sprednjih delov pohištva. Notranjost prepriča s praktično opremo 
in udobnimi detajli, kot so protizdrsne podloge in notranja osvetlitev 
LED v podumivalniških omaricah. Elementi z osvetljenimi ogledali 
so na voljo serijsko s funkcijo proti rosenju.

Odpornost proti vlagi

Predali z mehkim zapi-
ranjem

Vgrajena osvetlitev
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AKTIVIRNA TIPKA 

Geberit Sigma50.

WC ŠKOLJKE IN BIDEJI
GEBERIT MYDAY

Skrita stenska pritrdi-
tev

SoftClosing

Splakovalna količina: 
4,5 l

Dvignjeno od tal

OBLIKOVNO IZPOPOLNJENI HARMONIJA IN 
HIGIENA
Stenske WC školjke Geberit myDay predstavljajo sim-
biozo z oblikovnimi linijami. Tudi tukaj so ravne linije 
značilno zaobljene in imajo soliden in hkrati prefinjen 
videz. K usklajeni celotni podobi stranišča prispeva-
ta skrita stenska pritrditev in zaključen zunanji obris. 
Tako se zadržana oblika funkcionalno zaokroži, pa tudi 
preprosto se čisti. WC-deska se lepo poda k školjki 
in je opcijsko na voljo tudi s funkcijo mehkega zapi-
ranja. Površina brez por je povsem gladka, s čimer 
preprečuje umazanijo in se preprosto očisti. Tudi bide 
je oblikovno izpopolnjen in oblikovan tako, da se poda 
k WC-školjki. Oblika nudi udoben oprijem, notranjost 
pa je oblikovana tako, da je uporaba elegantnega bide-
ja čisti užitek.
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Kopalniška serija Geberit Acanto povezuje jasno zasnovo z 
organskimi oblikami in domiselnimi rešitvami, ki izpolnjujejo 
najrazličnejše zahteve in želje glede opremljanja. Individualna, 
kot naša predstava o življenju – tako vsestransko modularna 
je serija Geberit Acanto. Jasne linije in individualni detajli.

GEBERIT
ACANTO

DIZAJN ČISTOČA UPORABNOST
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AKTIVIRNA TIPKA

Geberit Sigma20.

WC ŠKOLJKA

WC školjka brez roba Rimfree® 
serije Geberit Acanto ima tečaje 
QuickRelease, ki omogočajo hitro in 
preprosto čiščenje.

UMIVALNIK

Umivalniki Geberit Acanto so na 
voljo v različnih slogih in velikostih.

OMARICA Z OGLEDALOM

Omarica z ogledalom Geberit 
Acanto z inovativnimi funkcijami.

KOPALNIŠKO POHIŠTVO 

Koncept pohištva Geberit Acan-
to nudi premišljen prostor za 
shranjevanje.
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UMIVALNIKI
GEBERIT ACANTO

1 Umivalnike Acanto se lahko poljubno sestavi in kombinira. 
2 Z vgrajenim odložiščem na umivalniku bo tudi kozmetika pospravljena.  
3 + 4 Umivalniki Acanto so na voljo v številnih velikostih in različicah, tudi za majhne kopalnice in stranišča za goste.
5 Prostorske rešitve za kopalnice za goste. 

2

JASNA OBLIKA, VITEK OBRIS IN MEHKI ZAVOJI
Umivalniki serije Geberit Acanto se kažejo v brezčasno modni 
obliki v nežnem organskem slogu z jasnim geometrijskim obrisom 
in organsko oblikovanim notranjim delom. Geberitovi umivalniki 
različnih oblik in velikosti izpolnjujejo zahtevo po privlačnem, 
brezčasnem modnem in individualnem opremljanju kopalnice. 
Rob je še posebej vitek, kar daje umivalnikom lahkotnost. Še 
vitkejši pa so Geberitovi vgradni umivalniki Acanto z ozkimi ro-
bovi Slim Rim, kjer se rob skoraj zlije s površino pohištva. Umi-

valniki so na voljo v več velikostih v standardni različici, z od-
ložiščem ali brez njega ter v kompaktni različici za majhne 
kopalnice in stranišča za goste.

4

3

1

5

Prihranek prostora
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KOPALNIŠKO POHIŠTVO
GEBERIT ACANTO

POHIŠTVO, KI SE PRILAGAJA NAŠIM POTREBAM
Kopalniško pohištvo Geberit Acanto je vsestransko in s številni-
mi domiselnimi funkcijami nudi svobodno oblikovanje in pravo 
dodano vrednost. Izdelke so najprej temeljito preizkusili uporab-
niki, nato pa smo jih razvili tako, da izpolnjujejo čim več vsakodnevnih 
potreb. Notranjost pohištva je presenetljivo prilagodljiva: fleksi-
bilne škatle za organiziranje izvlečnih predalov ter predalčki in 
odložišča na notranji strani vrat poskrbijo za ureditev kopalnice 
po željah uporabnika. Magnetne table omogočajo namestitev 
odložišča ali poličke natančno tja, kjer trenutno potrebujemo 
svojo kozmetiko, nato pa to mimogrede uredimo drugače. Oma-
ra z ogledalom nad umivalnikom postane zaradi svojega inova-
tivnega koncepta središče lepote, saj je povečevalno ogledalo 
že vključeno. 

Z različnimi podumivalniškimi omaricami, visokimi omarami, oma-
rami z ogledali in rešitvami za police ustvarja serija kopalniškega 
pohištva Geberit Acanto pravi prostor za shranjevanje za vsako 
kopalnico. Pohištvo je na voljo v štirih različni barvnih kombina-
cijah: črni, bazaltni, peščeni in beli.

Oblikovalci kopalniškega pohištva so še posebej upoštevali so-
dobno kombinacijo materialov in površin, kot so steklo, kovina, 
lakirane površine ali les, hkrati pa so omogočili tudi individualno 
sestavo posamičnih vrst pohištva.

BARVE KOPALNIŠKEGA POHIŠTVA GEBERIT ACANTO

1 Z vložkom za organiziranje, ki ga lahko vstavimo v podumivalniško omarico, je omarica še  
prilagodljivejša in uporabnejša. 
2 Odložišča na notranji strani vrat omarice z ogledalom se pri odpiranju približajo in so lažje  
dosegljiva. 
3 V visoki izvlečni omarici lahko še posebej pregledno shranimo kozmetiko.

3

1 2

lakirano, mat/ 
lava

sijaj steklo/  
lava

KORPUS

FRONTA

lakirano, mat/ 
črna

sijaj steklo/  
črna

lakirano, visoki 
sijaj /   
bela

sijaj steklo/    
bela

lakirano, mat/ 
peščeno siva

sijaj steklo/ 
peščeno siva

melamin, struktura 
lesa/  
hrastovo mistična

Odpornost proti vlagi

Predali z mehkim zapi-
ranjem

Kompaktna različica
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AKTIVIRNA TIPKA 

Geberit Sigma20.

WC ŠKOLJKE IN BIDEJI
GEBERIT ACANTO

ZAKLJUČEN OBRIS ELEMENTOV ZA 
KOPALNICE Z NAJVIŠJIMI ZAHTEVAMI
Oblika WC školjk in bidejev Geberit Acanto 
sledi jasni obliki umivalnikov – tako znotraj 
kot zunaj. Notranji del školjke je brez roba, 
saj je izdelan s tehnologijo Rimfree®. Tako 
ni lepši samo videz, pač pa je tudi čiščenje 
preprostejše in higiena višja. Zaradi WC deske 
s tečaji QuickRelease je čiščenje prepro-
sto in hitro. Zunanji obris je zaključen, 
gladek in brez vidnih pritrditev, tako pri 
stenskih kot pri talnih modelih.

Skrita stenska pritrdi-
tev

SoftClosing

Splakovalna količina: 
4,5 l

Dvignjeno od tal

Funkcija QuickRelease

Skrita talna pritrditev
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Ravnih, čistih linij, a vseeno tako fleksibilna – to je serija za celotno 
kopalnico Geberit iCon. Širok program keramičnih elementov in 
kopalniškega pohištva v sodobnem oblikovnem jeziku nudi največjo 
svobodo oblikovanja in prepriča z osupljivo prilagodljivostjo. Za prav 
tako raznovrstne ljudi. Preprost videz za vsestransko opremljanje 
kopalnice.

GEBERIT
ICON

DIZAJN ČISTOČA PRIHRANEK  
PROSTORA
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AKTIVIRNA TIPKA

Geberit Sigma50 z modulom  
DuoFresh za odvajanje neprijetnih 
vonjav.

KOPALNIŠKO POHIŠTVO 
Kopalniško pohištvo Geberit 

iCon je mogoče fleksibilno 
kombinirati.

WC ŠKOLJKA

WC školjka brez roba Rimfree® 
serije Geberit iCon je bila 
nagrajena za inovativnost, viso-
ko kakovost, obliko in funkcio-
nalnost.

UMIVALNIK

Umivalniki Geberit iCon so na 
voljo v številnih formatih in veli-
kostih, tudi kot dvojni umivalnik.

OGLEDALO 
Geberitovo ogledalo iCon 
se ujema z jasnimi linijami 

celotne serije.
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UMIVALNIKI
GEBERIT ICON

1 Fleksibilno oblikovanje prostora z jasnimi linijami. 
2 Umivalniki in omarice so popolnoma usklajeni. 
3 Jasen obris in nežen notranji del sta značilna za Geberitove umivalnike iCon. 
4 Geberitovi umivalniki iCon so na voljo v številnih formatih in velikostih, tudi kot dvojni umivalnik za 
stenske armature.

4

Elegantne okrasne posodice v stranskih vdolbinah asimetričnih 
umivalnikov nudijo več prostora za vsakodnevne kopalniške po- 
trebščine.

Ta fleksibilnost opremljanja prostora omogoča edinstveno kombi-
niranje sanitarnih elementov ter pohištva z osvetljenim ogledalom.

1

2

3

Estetiko Geberitovih umivalnikov iCon zaznamujejo 
jasne in elegantne linije zunanjega obrisa.
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KOPALNIŠKO POHIŠTVO
GEBERIT ICON

ŠIROKA PONUDBA MODULARNEGA POHIŠTVA
Sistem prostora za shranjevanje serije Geberit iCon je edinstven 
zaradi modularnih in prilagodljivih kombinacij, ki ustvarjajo brez-
hibno estetiko in skrbijo za red. Raznolikost izdelkov kopalniške-
ga pohištva Geberit iCon omogoča sodobno načrtovanje pro-
storov in inštalacij s simetričnimi in asimetričnimi kombinacijami. 
Nabor oblik obsega vse od brezčasnih, klasičnih rešitev do 
ekstravagantnih inovacij.

Podumivalniški predali ter visoke in stranske omarice serije Geberit 
iCon so opremljeni z mehkim zapiranjem SoftClosing. Različna 
Geberitova osvetljena ogledala in regali ne nudijo le veliko 
priročnega prostora za shranjevanje, temveč tudi možnost edin-
stvenega in učinkovitega opremljanja prostora.

OGLEDALA Z OSVETLITVIJO GEBERIT ICON
Ogledala Geberit iCon poskrbijo za prijetno svetlobo ob umival-
niku. Vodoravne osvetlitvene trakove nad ogledalom je možno 
namestiti zamaknjeno na levo ali desno. Tudi police se lahko 
vgradijo sredinsko ali stransko, kar ustvarja zanimive poudarke 
v prostoru ter vidno povezavo s stranskimi in visokimi omarica-
mi. Ogledala z osvetlitvijo Geberit iCon so na voljo v širinah 37, 
60, 90 in 120 cm ter v višini 75 in 110 cm. 

1

BARVE KOPALNIŠKEGA POHIŠTVA GEBERIT ICON

32

1 Z jasnimi frontami so podumivalniške omarice 
Geberit iCon v popolni harmoniji s sanitarnimi   
elementi.  
2 Predali z blaženjem in veliko prostora za shranje-
vanje. 
3 Domiselne možnosti za razporeditev prostora v 
predalih skrbijo za red v kopalnici.

lakirano, visoki 
sijaj/   
bela 

lakirano, mat/ 
bela

lakirano, mat/ 
lava

KORPUS/

FRONTA

Odpornost proti vlagi

Predali z mehkim zapi-
ranjem

Kompaktna različica

melamin, struktu-
ra lesa/   
naravni hrast

lakirano, visoki sijaj/ 
platina
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WC ŠKOLJKE IN 
BIDEJI GEBERIT 
ICON

WC školjke in bideji imajo prav tako nevsiljivo 
mehak notranji obris. Linearna oblika se 
nadaljuje v zaključenem zunanjem obrisu 
s skrito pritrditvijo.

1

AKTIVIRNA TIPKA 

Geberit Sigma70.

1 Nagrajeni za inovativnost, visoko kakovost, obliko in funkcionalnost. 
2 Geberitova opcijska WC deska v kompaktni različici. 
3 Talna WC školjka Geberit iCon. 
4 WC školjka in bide Geberit iCon Square predstavljata privlačno oglato alternativo.

3 4

2

Skrita stenska  
pritrditev

Skrita talna  
pritrditev

SoftClosing

Splakovalna količina;  
4,5 l

Dvigjeno od tal

Funkcija QuickRelease
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UMIVALNIKI ZA 
KOPALNICE ZA GOSTE
GEBERIT ICON

1 Geberitov program umivalnikov iCon dopolnjuje ustrezno kopalniško pohištvo. 
2 Kotni umivalniki optimalno izkoriščajo prostor v majhnih kopalnicah in kopalnicah za goste. 
3 Umivalniška armatura in odložišče ob strani. Tako je možno Geberitove elegantne in uporabne umivalnike 
iCon vgraditi tudi z nizko vgradno globino. 
4 Domiselna rešitev za umivalnik s privlačnim odložiščem pri minimalni porabi prostora.

REŠITVE ZA KOPALNICE Z MAJHNIM 
TLORISOM
Ti umivalniki so posebej prilagojeni za 
majhne kopalnice in stranišča za goste. 
Nudijo pestre rešitve, tudi če ni veliko pro-
stora. Stranska odložišča in odprtina za 
armaturo ob strani omogočajo nizko 
vgradno globino, kotni umivalniki pa so 
prava rešitev za vgradnjo v kotih. Program 
dopolnjujejo WC školjke s krajšo dimenzi-
jo.

1

2 3

4
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POHIŠTVO ZA 
KOPALNICE ZA GOSTE
GEBERIT ICON  

1 2

1 Priročen prostor za shranjevanje, pri-
lagojen za ozke umivalnike. 
2 Pametno zasnovano kopalniško 
pohištvo poskrbi za odložišča in prostor 
za shranjevanje tudi v kopalnicah za go-
ste ali kopalnicah, povezanih s spalnico. 
3 Podumivalniški predali z mehkim zapi-
ranjem SoftClosing nudijo največjo mero 
udobja.

3

REŠITVE ZA UMIVALNIKE V KOPAL-
NICAH Z MAJHNIM TLORISOM
Modularna zasnova serije Geberit iCon 
ustvarja prostor za shranjevanje v majhnih 
kopalnicah in kopalnicah za goste. Z viso-
kimi omaricami z ogledalom, regali in 
podumivalniškimi omaricami z mehkim 
zapiranjem SoftClosing razvijejo tudi ko-
palnice z zahtevnim tlorisom svoj polni 
potencial. V ozkih kopalnicah poskrbijo za 
več prostora nizke vgradne globine, prila-
gojene rešitvam za umivalnike.

Odpornost proti vlagi

Predali z mehkim zapi-
ranjem

Kompaktna različica

lakirano, visoki sijaj/ 
platina

BARVE KOPALNIŠKEGA POHIŠTVA GEBERIT ICON

KORPUS/

FRONTA

lakirano, visoki 
sijaj/   
bela

lakirano, mat/ 
bela

lakirano, mat/  
lava

melamin, struktu-
ra lesa/   
naravni hrast
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WC ŠKOLJKE 
ZA KOPALNICE 
ZA GOSTE 
GEBERIT ICON

AKTIVIRNA TIPKA 

Geberit Sigma60.

Serija Geberit iCon nudi 
tudi elegantne WC školjke. 
Njihova majhnost pomeni 
več prostora v majhnih  
kopalnicah.

WC školjke serije Geberit iCon merijo v 
dolžino zgolj 490 milimetrov – za več svobo-
de gibanja. Gladki zunanji obris brez vidne 
pritrditve predstavlja prefinjeno estetiko 
tudi v kopalnici za goste ter olajša čiščenje. 
Za več higiene, čistoče in jasnejši videz je 
školjka na voljo tudi v različici brez roba 
Rimfree®.

SoftClosing

Splakovalna količina: 
4,5 l

Dvignjeno od tal

Prihranek prostora

Skrita stenska pritrditev
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Oblikovalska zasnova Geberit VariForm temelji na štirih 
osnovnih geometrijskih likih - krog, pravokotnik, oval 
in elipsa - v vedno novih različicah. Tovrstna zasnova 
nudi celo paleto možnosti za individualno načrtovanje 
kopalnice. Umivalniki te serije so edinstveni, saj nudijo 
brezmejne možnosti arhitekturnih rešitev.

GEBERIT
VARIFORM

DIZAJN ČISTOČA UPORABNOST
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1

2

SODOBNI UMIVALNIKI
GEBERIT VARIFORM

na predstensko inštalacijo. Vsi modeli iz serije Geberit 
VariForm so precej globoki, kar je odlična ergonoms-
ka rešitev, ki omogoča dovolj prostora za udobno umi-
vanje rok. Umivalniki so izdelani iz vrhunske keramike, 
ki je odporna proti površinskim poškodbam in razpo-
kam ter se preprosto čisti.

NAJNOVEJŠI OBLIKOVALSKI TRENDI –  
VSESTRANSKI IN ERGONOMSKI
Elegantni robovi umivalnikov Geberit VariForm so 
nepogrešljiv element sodobnega kopalniškega obli-
kovanja. Nadpultni, polvgradni in vgradni umivalniki 
so na voljo tudi s površino z odprtino za armaturo. Ta 
se lahko pritrdi kot standardna ali stenska amratura 

1 Nadpultni umivalniki z rahlo zaobljeno eliptično 
obliko v kombinaciji s stensko armaturo.  
2 Nadpultni umivalniki s preprosto pravokotno obli-
ko v kombinaciji s standardno armaturo.
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↑

UMIVALNIK GEBERIT VARIFORM

Okrogla oblika.

↑

UMIVALNIK GEBERIT VARIFORM

Ovalna oblika.

↑

Umivalniki Geberit VariForm nudijo vse možnosti: lahko so  
nadpultni, vgradni ali podpultni. 

↑

UMIVALNIK GEBERIT VARIFORM

Eliptična oblika.

↑

UMIVALNIK GEBERIT VARIFORM

Pravokotna oblika.

Oblikovalska zasnova serije Geberit VariForm temelji na šti-
rih osnovnih geometrijskih likih v vedno novih različicah. 
Nadpultni, vgradni in podpultni umivalniki te serije kopal-
niških elementov so primerni tako za javne sanitarije kot  
tudi za hotelske in zasebne kopalnice. Modularni sistem  
nudi skoraj nešteto arhitekturnih rešitev.
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GEBERIT VARIFORM
OMARICE ZA 
NADPULTNE  
UMIVALNIKE

BARVE KOPALNIŠKEGA POHIŠTVA GEBERIT VARIFORM

lakirano, mat/ 
lava

melamin,  
struktura lesa / 
oreh hickory

lakirano, visoki 
sijaj/ bela

KORPUS/

FRONTA

1

32

Geberit VariForm omarice za umivalni-
ke razširjajo Geberitov VariForm port-
felj.

 mat/bela

POKRIVNA  
PLOŠČA

NOVO

ZA STILSKO OBLIKOVANE UMIVALNIKE Z 
OMARICAMI ZA SHRANJEVANJE
Miren in zadržan oblikovalski pridih omaric daje ce-
loti lahkotnost ter se popolnoma prilega tankemu in 
modernemu dizajnu umivalnika. Modularni sistem 
omogoča prilagodljivo načrtovanje. Omarico za um-
ivalnik je mogoče dobiti v širini 75 in 90 cm z enim 
predalom na vsakem mestu.  Omarice za umivalnik 
so na voljo v obliki črke I z enim ali dvema predaloma, 
kot tudi v obliki L s tremi predali. Če je v kopalnici 
zaželeno še več prostora za shranjevanje ali če sta 
potrebna dva umivalnika, je mogoče različne kombi-
nacije teh omaric povezati skupaj. To ponuja visoko 
raven svobode oblikovanja. Z barvnimi različicami 
površin v beli, lava mat in oreh hickory barvi se pohišt-
vo prilagaja različnim slogom opremljanja.

1 Filigranska črna obroba vizualno poudarja prostor za odlaganje katerega površina 
je iz trpežnega ter kompaktnega laminata.  
2 Omarice za umivalnik v obliki črke L ponujajo še več prostora.
3 Če je v kopalnici zaželeno še več prostora za shranjevanje ali če sta potrebna dva 
umivalnika, je mogoče različne kombinacije teh omaric povezati skupaj.

KOPALNIŠKA SERIJA GEBERIT VARIFORM

103

 mat/ 
lava

melamin,  
struktura lesa / 
oreh hickory

102 103Katalog kopalnic



Serija kopalnic Geberit Smyle s sodobno oblikovalsko 
zasnovo in prefinjeno začrtanimi linijami ustvarja pri-
jeten kopalniški ambient. V družinske kopalnice in kopalnice 
za goste vnaša harmonijo in lahkotnost. Serija Geberit 
Smyle v vsakem tlorisu zagotavlja kopalniško udobje 
z jasno izraženim smislom za red in učinkovito rabo 
prostora. Zadržane oblike, maksimalna funkcionalnost.

GEBERIT
SMYLE

DIZAJN ČISTOČA PRIHRANEK  
PROSTORA
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OGLEDALO 

Geberitovo ogledalo Option zago-
tavlja optimalno osvetlitev kopal-
nice za vsakdanjo uporabo.

KOPALNIŠKO POHIŠTVO 

Visoke omarice z zaprtimi in odprtimi elementi, ki 
jih je mogoče poljubno kombinirati.

BIDE

Tudi bide Geberit 
Smyle je zasnovan v 
istem slogu, ki se zlije 
s preostalo kopalniš-
ko opremo.

WC ŠKOLJKA

WC školjka Geberit Smyle je zapr-
tega tipa, kar omogoča še lažje 
čiščenje. 

UMIVALNIK

Vitki umivalniki in pripadajoče 
podumivalniške omarice so na voljo 
v različnih velikostih in izvedbah. 

AKTIVIRNA TIPKA

Geometrijska oblika ak-
tivirne tipke Sigma30 se 
lepo poda k seriji Geberit 
Smyle.

PRŠNA KANALETA

Geberit CleanLine20.
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UMIVALNIKI
GEBERIT SMYLE

1

1 Umivalnik večje dimenzije z zaobljenim notranjim 
delom ter ozkimi robovi.  
2 Vgrajena osvetlitev v ogledalu prostor za umivan-
je še posebej poudari.
3 Umivalnik z organskim dizajnom.
4 Umivalnik z geometrijskim dizajnom. 
5 Bogat nabor kopalniškega pohištva s privlačnimi 
površinami.

OČARLJIVO LAHKOTEN VIDEZ
Filigranske linije, harmonične oblike in ozki robovi umivalnikov so 
značilni za kopalniške elemente serije Geberit Smyle. Zagotavl-
jajo zanimiv kontrast funkcionalnemu dizajnu in notranjosti um-
ivalnika in veliko odlagalnih površin ob umivalniku. Integrirani 
ročaji kopalniškega pohištva so usklajeni z dizajnom umivalnikov 
in ustvarjajo harmoničen videz. Posamezni elementi serije  
Geberit Smyle so na voljo v različnih velikostih in širinah ali brez 
odprtine za armaturo. Tako ponuja širok nabor rešitev za vse 
zahteve moderne kopalnice.

5

2

3

4
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1 2

ZA VEČ SVOBODE PRI NAČRTOVANJU KOPALNICE
Serija kopalnic Geberit Smyle je osvežena različica kopalniškega 
pohištva, ki se prilagaja oblikovanju in zasnovi keramičnih ele-
mentov. Koncept pohištva temelji na filigranskih linijah umivalni-
kov. Kot običajno pri Geberitu, so tudi tukaj za kar najboljšo pri-
lagodljivost uporabljeni vrhunski materiali, lakirane površine in 
modularni elementi. Podumivalniške omarice, stranska omarica 
in visoka omarica, stoječe police in letev s kljukicami za brisače 
omogočajo najrazličnejše kombinacije, s katerimi bo zagotovl-
jena optimalna raba prostora in izpolnjena marsikatera želja gle-
de notranje opreme kopalnice. Po želji je mogoče kombinirati 
odprte in zaprte omarice.

Notranjost pohištva nas preseneča s koristnimi detajli. Na voljo 
so dodatni vložki za preglednejšo razporeditev prostora v pre-
dalih. Stekleni elementi in notranja ogledala v visokih omaricah 
dajejo pohištvu videz prestiža. Barvno usklajene steklene pre-
krivne plošče ščitijo odlagalne površine na stranskih omaricah. 
Integrirani ročaji so barvno usklajene s frontami in nevsiljivo iz-
stopajo le po matirani površini in filigranski liniji.

lakirano, 
visoki sijaj/  
peščeno siva

lakirano, mat/ 
lava

KORPUS/ 
FRONTA

GEBERIT SMYLE BATHROOM FURNITURE COLOURS

lakirano, visoki 
sijaj/   
bela

melamin,  
struktura lesa/  
oreh hickory

Odpornost proti vlagi

Predali z mehkim za-
piranjem

Prihranek prostora

GEBERIT SMYLE
KOPALNIŠKO POHIŠTVO

1

2 3 4

1 Izvlečni predali z mehkim zapiranjem omogočajo 
pregledno shranjevanje kozmetike. 
2 Manjši umivalniki za stranišča z ustreznim kopal-
niškim pohištvom so primerni za opremo manjših 
kopalnic ali kopalnic za goste.
3 Kopalniško pohištvo, ki je dvignjeno od tal, olajša 
čiščenje tal. 
4 Magnetne table s pritrdilnimi predali/policami, ki 
ponujajo visoko stopnjo fleksibilnosti.

KOPALNIŠKA SERIJA GEBERIT SMYLE
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AKTIVIRNA TIPKA

Geberit Sigma30.

WC školjke in bideji Geberit Smyle so  
oblikovani lahkotno, kot je značilno za to  
oblikovalsko serijo. Kopalnici podelijo  
celostno harmonično podobo.

WC ŠKOLJKE IN BIDEJI
GEBERIT SMYLE

Ploska oblika keramičnih WC školjk in bidejev je 
prilagojena filigranski zasnovi umivalnikov. Serija 
Geberit Smyle ponuja oblikovalske rešitve v stan-
dardni in prestižni kategoriji. WC školjka je na voljo 
tudi brez roba, v različici Rimfree®, pri kateri je čiščen-
je preprostejše. 

SoftClosing

Dvignjeno od tal

Funkcija QuickRelease 

↑

Tanek dizajn WC sedež pokrova je 
navoljo v dveh različicah  
prekriven ali oblika sendviča.
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Elementi serije Geberit Selnova se lahko zaradi svojih 
klasičnih oblik vgradijo v vsako kopalnico. V Geberitu 
smo izbrali enostaven in diskreten dizajn, v ospredje pa 
postavili funkcionalnost. Geberit Selnova se odlikuje 
z izredno ugodnim razmerjem med ceno in kvaliteto, 
slednja pa je tako ali tako že sinonim za  Geberit. 
Brezčasno klasično. Za vsako kopalnico.

GEBERIT
SELNOVA

DIZAJN ČISTOČA UNIVERZALNOSTC
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UMIVALNIKI
Geberit Selnova umivalniki so na 
voljo v različnih oblikah in dimen-

zijah.

OGLEDALO 
Ogledalo Geberit Option s 
funkcionalno osvetlitvijo.

AKTIVIRNA TIPKA 
Geberit Sigma30. Na voljo je v 
različnih  barvah in materialih.

WC ŠKOLJKA 
Geberit Selnova ponuja širok iz-
bor stenskih in talnih WC školjk.
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GEBERIT SELNOVA
UMIVALNIKI

HARMONIČNA OPREMA ZA VSE VELIKOSTI KOPALNIC
Umivalniki serije Geberit Selnova so na voljo v dveh variantah. 
Prva je enakomerno zaokrožena in navdih zanjo prihaja iz  
zaobljenih naravnih organskih oblik. Oblikovalski jezik Geberit 
Selnova je zaznamovan z naravno in mehko geometrijo nežnih 
okroglin. Obema variantama je skupna nežno zaobljena oblika 
notranjega dela in njegov tanek rob, ki prehaja v veliko polico, ki 
služi kot uporabna odlagalna površina. Ponudba teh umivalnikov 
obsega tudi vgradne in podpultne umivalnik

32

1

1 Mehke linije Geberit Selnova so povzete iz narave. 
2 Tanek rob s prehodom na podumivalniško omarico. 
3 Rešitve za umivalnike s podstavkom, ki prekrije sifon.
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GEBERIT SELNOVA
WC ŠKOLJKE IN BIDEJI

AKTIVIRNA TIPKA

Geberit Sigma21.

WC ŠKOLJKE ZA VSAKO GRADBENO SITUACIJO
Pri izbiri se pogosto posega po WC školjkah oblikovne serije Geberit Selno-
va in Geberit Selnova Square. Velik izbor talnih in stenskih modelov ponuja 
rešitve za vsako kopalnico, tudi za ekonomične posodobitve brez velikih 
gradbenih posegov.

Na voljo so tudi ujemajoči bideji za stenski in talni model. 

AKTIVIRNA TIPKA

Geberit Sigma21

Velik izbor stenskih in talnih WC školjk s po-
dometnimi splakovalniki nudi rešitve za vse grad-
bene situacije v kopalnici.

↓

Mehko zapiranje

Splakovalna  
količina:4,5 l

Dvignjeno od tal

Funkcija QuickRelease
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Raznolik, klasični dizajn serije Geberit Selnova se 
harmonično zlije z vsako kopalnico. Poleg mnogih 
pametnih rešitev za posebne zahteve pa je tudi zelo 
enostavno preoblikovati staro kopalnico v novo, ki bo 
zasijala. Naj tudi robovi in koti zasijejo.

GEBERIT
SELNOVA 
SQUARE

DIZAJN ČISTOČA UNIVERZALNOST

NEW
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KOPALNIŠKO POHIŠTVO

Odslej so na voljo tudi nove  
podumivalniške omarice sodobne-
ga videza s predali na mehko za-
piranje.

UMIVALNIKA 
Vitki umivalniki s posebej  

tankim robom.

OGLEDALO

Ogledalo Geberit Option.

AKTIVIRNA TIPKA

Geberit Sigma30. Na voljo je v  
različnih barvah in materialih.

WC ŠKOLJKA 
Geberit Selnova ponuja širok 

 izbor stenskih in talnih  
WC školjk.
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1

2 3

1 Eleganten par - integriran umivalnik s posebno 
ozkimi robovi s podumivalniško omarico. 2 Modu-
larna omarica v v dveh višinah ponuja nove 
možnosti za shranjevanje. 3 Praktičen prostor za 
shranjevanje.

ZAPELJIVA, POPOLNOMA ODMERJENA  
ELEGANCA
Novi, elegantni umivalniki Geberit Selnova Square 
združujejo jasne, pravokotne linije z organsko obli- 
kovano notranjostjo umivalnika. Z ujemajočimi om-
aricami in kopalniškim pohištvom oblikujejo popolno 
kombinacijo s trendovskimi površinami v svetli in 
temni barvi oreha, lakirano mat/lava ter v lakirano beli 
z visokim sijajem.  

GEBERIT  
SELNOVA SQUARE 
TENKI UMIVALNIKI  
IN KOPALNIŠKO 
POHIŠTVO

Predali z mehkim  
zapiranjem
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GEBERIT 
SELNOVA SQUARE
KOPALNIŠKO POHIŠTVO
KONCEPT ČISTIH LINIJ
Čiste linije in nežno prirezani robovi so 
ključne značilnosti kopalniškega pohištva 
Selnova. Umivalniki se blago ožijo navzdol, 
da ustvarijo stik z omaricami in tvorijo pre-
vis nad njimi. Na tak način se ustvari vtis 
vitkosti in lahkotnosti te serije. Integrirani 
ročaji z rahlim lokom povzemajo loke pred-
njih ploskev umivalnikov in dodatno 
poudarjajo vtis lahkotnosti.

REŠITVE ZA RAZLIČNE SITUACIJE 
VGRADNJE
Fronte in korpusi omaric so na voljo v beli 
barvi. Lahko so samostoječe s kromirani-
mi nogicami ali pa se namestijo tudi na 
steno. Modularne stranske omarice so  
na voljo v raznih oblikah in velikostih.  
Pohištvo se dobavi v celoti sestavljeno, z 
možnostjo pritrditve tečajev vratic na levi 
ali desni strani.

1 2 3

1 Tanek rob: omarice pod umivalniki so 
opazno pomaknjene nazaj za spodnji rob 
umivalnika. 
2 Tečaji vrat se lahko namestijo na obe strani. 
3 Ročaji povzemajo obliko rahlega loka pri 
frontah omarice.

BARVE KOPALNIŠKEGA POHIŠTVA GEBERIT SELNOVA

lakirano, visoki 
sijaj/bela

melamin, struk-
tura lesa, oreh 
hickory

KORPUS/ 
FRONTA

melamin, struk-
tura lesa, svetli 
oreh hickory

krom

NOGICE

Odpornost proti vlage

Predali z mehkim  
zapiranjem

Prihranek prostora

lakirano, mat/ 
lava
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AKTIVIRNA TIPKA

Geberit Sigma30.

WC ŠKOLJKE, PRIMERNE ZA VSE 
SITUACIJE VGRADNJE
Seriji Geberit Selnova in Geberit Selnova 
Square sta pogosto v uporabi. Širok izbor 
stenskih in talnih WC školjk ponuja rešitve 
za vsako kopalnico - tudi za stroškovno 
smiselne modernizacije brez zapletenih 
sprememb v strukturi. 

Mehko zapiranje

Splakovalna količina: 
4,5 l

Dvignjeno od tal

GEBERIT  
SELNOVA
SQUARE
WC ŠKOLJKE 
IN BIDEJI

Funkcija QuickRelease
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1 Odprtina za armaturo in odlagalna površina ob strani: zaradi 
tega umivalnik manj sega v prostor in za gibanje ostane več 
prostora.

GEBERIT  
SELNOVA COMPACT
KOPALNICE ZA GOSTE

MAJHNO JE LAHKO TAKO LEPO
Posebna linija Geberit Selnova nudi idealne rešitve za 
majhne, a stilsko opremljene kopalnice in WC-je za 
goste. Vgradnja umivalnikov majhne globine in takih 
za vgradnjo v kot ter WC školjk zmanjšanih dimenzij 
omogoča zadovoljivo udobje ter nemoteno gibanje. 
V majhnem prostoru pogosto že nekaj centimetrov 
pomeni veliko razliko.   

1

Prihranek prostora

133Katalog kopalnic132 

KOPALNIŠKA SERIJA GEBERIT SELNOVA COMPACT



GEBERIT
SELNOVA COMFORT 

AKTIVIRNA TIPKA

Geberit Sigma10.

OGLEDALO

Geberit Option Basic.

ZA NAČRTOVANJE ELEGANTNIH KOPALNIC ZA VEČ 
GENERACIJ
Elementi linije Geberit Selnova Comfort omogočajo starejšim in 
gibalno oviranim osebam ohraniti neodvisnost v toaletnih pros-
torih brez kompromisov pri kvaliteti opreme. Ti elementi združu-
jejo funkcionalnost in privlačen dizajn, kar temelji na Geberitovih 
mnogoletnih izkušnjah na področju razvoja in proizvodnje opreme 
za kopalnice, ki lahko služi generacijam. Te rešitve obsegajo tudi 
zelo plitke umivalnike, ki puščajo obilo prostora za noge, ko se 
jim približa oseba na invalidskem vozičku. Funkcionalne so tudi 
WC školjke dolžine 70 cm, s proti-zdrsno sedežno desko, ki tudi 
bistveno olajšajo presedanje z invalidskega vozička. 

↑

Ob umivalnikih, ki omogočajo dostop osebam na invalidskih 
vozičkih, sta umivanje in nega lahkotno ter enostavno opravilo 
- tudi sede.

↑

Podaljšana WC školjka za lažje presedanje z invalidskega 
vozička. 

• Izjemno plitek za obilo prostora za 
noge in lahek dostop za gibalno  
ovirane osebe na vozičkih

• Blago zaobljen in enostaven za oprijem

• Ravna površina za naslanjanje in 
podporo rok

Dvokoličinsko splak-
ovanje

Univerzalno

Mehko zapiranje

Splakovalna količina: 
4,5 l

Dvignjeno od tal
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OGLEDALA IN 
OMARICE Z  
OGLEDALI
Osvetljena ogledala in omarice z ogledali so najlepši okras kopalnice. 

Serija Geberit Option nudi pestro izbiro ogledal s prijetno svetlobo za 

vsakdanjo uporabo kopalnice. Na voljo so tudi sodobno oblikovani  

umivalniki za vsako kopalnico. 
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OSVETLJENA OGLEDALA 
IN OMARICE Z OGLEDALI
GEBERIT OPTION

1 Odlična osvetlitev kopalnice. 
2 Omarice zaradi stranskih ogledal delujejo lahkotneje. 
3 Notranjost lahko uredimo po svoje s pomočjo nastavljivih steklenih polic po višini.

NOVO

1

NOVO

2 3

SVETLI IZGLEDI ODLIČNIH KOPALNIŠKIH REŠITEV
Geberitova osvetljena ogledala in omarice z ogledali usmerjajo 
svetlobo prav tja, kamor si želite, hkrati pa z nevsiljivo svetlobo 
ustvarjajo prijeten ambient. Koncept osvetljave novih ogledal 
Geberit Option Plus je še posebej priročen. Zagotavlja optimalno 
osvetljavo stropa, obraza in umivalnika. Svetlost se lahko zatem-
ni s senzorjem. Po želji se lahko vklopi funkcija za preprečevanje 
rosenja. Osvetljena ogledala in omarice z ogledali Option Plus so 
na voljo v mnogih različnih velikostih s širino med 40 in 120 cm.
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GEBERIT OPTION PLUS
OMARICE Z OGLEDALI

1

1 Notranja vtičnica s priključkom za USB omogoča napajanje prenosnih elektronskih naprav. 
2 Svetilke LED so zastrte, tako da je umivalnik prijetno osvetljen. 
3 Veliko shranjevalnega prostora za kozmetiko. 
4 Praktično povečevalno ogledalo se lahko namesti kamorkoli. 
5 Omarici Geberot Option in Geberit Option Plus odlično dopolnjujeta keramične elemente in drugo 
kopalniško pohištvo.

2

3 4

5
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PRIMERJAVA
OMARIC Z OGLEDALI 
GEBERIT OPTION

↑

GEBERIT OPTION BASIC

Osvetlitev s svetilkami LED. Vtičnica 
in vrata z obojestranskimi ogledali.

↑

GEBERIT OPTION

Poleg osnovne različice Geberit Option 
Basic so tu na voljo neposredna in 
posredna osvetlitev s svetilkami LED 
ter stikalo s senzorjem.

↑

GEBERIT OPTION PLUS

Poleg različice Geberit Option so 
tu na voljo še notranje ogledalo, 
povečevalno ogledalo, vtičnica s 
priključkom za USB ter magnetno 
držalo.

M
o
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O
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io
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P
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s

DIMENZIJE cm 50
55
60

60
75
90

120

60
75
90

120

LASTNOSTI Neposredna osvetlitev 
z LED osvetlitvijo

X X X

Ambientalna 
osvetlitev

X X

Vrata z 
obojestranskimi ogledali

X X X

Ogledalo na 
notranji zadnji steni

X

Kromirani 
ročaji

X

Vtičnica X X
(2 na 120 cm)

X
(2 na 120 cm)

Priključek za USB X

Barve 
notranje opreme

belo mat 
ohišje

belo mat 
ohišje

antracitno mat

Magnetno 
držalo

po izbiri 
 (X)

po izbiri  
(X)

X

Povečevalno 
ogledalo

po izbiri 
 (X)

po izbiri  
(X)

X
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Seite von DE in EN

↑

GEBERIT OPTION BASIC

Raznolika ogledala z osvetlitvijo z 
dvema integriranima svetlobnima 
trakovoma na straneh.

↑

GEBERIT OPTION

Vsestransko ogledalo z osvetlitvijo 
s širokim osvetljenim trakom, ki je 
integriran v zgornji kot ogledala.

↑

GEBERIT OPTION PLUS

Za večje udobje ob uporabi umi-
valnika: ogledala z neposredno in 
posredno osvetlitvijo. Z možnostjo 
nastavitve svetlobe in vključitve 
funkcije proti rosenju.

Model Option Basic Option Option Plus

DIMENZIJE cm 40
50
60
70
80
90

100
120

40
60
 70
90

120 40
60
75
90

120

LASTNOSTI Namestitev trakov za  
osvetlitev

Na obeh 
straneh

Zgoraj Zgoraj Na obeh 
straneh

Zgoraj in  
spodaj

Neposredna osvetlitev  
z LED osvetlitvijo

X X X X X

Ambientalna osvetlitev X

Možnost zatemnitve X

Funkcija proti  
rosenju

X

PRIMERJAVA
OGLEDAL Z  
OSVETLITVIJO

←

TRAKOVI ZA OSVETLITEV

Idealno za vsakodnevno nego: vsa 
ogledala z osvetlitvijo Option so na 
voljo z integriranimi osvetljenimi tra-
kovi, ki ponujajo mehko osvetljavo, 
ki se ne blešči. Osvetljena ogledala 
so primerna za vse serije kopalnic.

OGLEDALA IN OMARICE Z OGLEDALI GEBERIT OPTION IN GEBERIT OPTION PLUS
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REŠITVE ZA 
BREZNIVOJSKE 
PRŠNE PROSTO
Pod prho začenjamo nov dan, se umirimo in sprostimo. Zahvaljujoč rešitvam 

za pršne prostore Geberit, lahko v vsaki kopalnici ustvarimo odlično 

okolje za poživljajoč stik z vodo. 
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Breznivojske prhe zagotavljajo večje udobje in so prijetnejše 
na pogled, zato jih danes najdemo v vsaki skrbno načrto-
vani in udobni kopalnici. Po zaslugi domiselnih tehničnih 
rešitev je njihova vgradnja enostavna in hitra. Sodobna 
prha.

BREZNIVOJSKI 
PRŠNI PROSTORI
GEBERIT
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TALNA PRŠNA PLOŠČA GEBERIT SETAPLANO

TALNA PRŠNA PLOŠČA  
GEBERIT SETAPLANO

Talna pršna plošča Geberit Setaplano 
je izdelana iz kakovostnega mineral-
nega materiala, površina pa je svil-
nato mehka in topla na otip.

Talna pršna plošča Geberit Setaplano je izdelana iz 
kakovostnega mineralnega materiala, ki ga občutimo 
ob prvem stiku: svilnata matirana površina je izredno 
prijetna na otip in daje občutek prestiža. Material daje 
občutek masivnosti, tako da se pod našimi nogami 
nič ne premika ali vibrira. Površina preprečuje zdrs in 
nudi večjo varnost. Rahel nagib z mehkimi, zaobljeni-
mi prehodi do odtoka na sprednji strani prhe prispe-
va k njeni harmonični celotni podobi.

Površina talne pršne plošče Geberit Setaplano je zelo 
odporna in higienska, saj jo preprosto očistimo. Manjše 
poškodbe ali praske lahko kar zgladimo, za lažje 
čiščenje pa poskrbi odtok z vstavljenim sitom za lase, 
ki ga z lahkoto izvlečemo in očistimo.

Konstrukcija pod tlemi prhe vključuje inovativno teh-
nologijo, ki bo inštalaterju olajšala delo, vi pa se bos-
te lahko zanesli na to, da bo vgradnja hitra in ekono-
mična in da bo vaša breznivojska prha dobro tesnila. 
Sistem že tovarniško povsem zatesnimo, zato bo 
dolga leta tesnil tudi v vaši kopalnici.

1 Pokrov odtoka na sprednjem delu se zlahka sname. 
2 Sito za lase pod pokrovom preprečuje zamašitev. 
Zlahka se izvleče in očisti.

1

2

800 x 800

900 x 900
1000 x 1000

1200 x 1200 1000 x 1200 900 x 1200

900 x 1400

800 x 1000

800 x 1200

800 x 1400

800 x 1500

900 x 1000

1000 x 1400

900 x 1800

NOVO
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ELEGANTNO IN UNIKATNO
Zaradi preizkušene tehnike sifoniranja je sedaj v prš-
ni prostor mogoče vgraditi odtok, ki navduši ne le 
zaradi svoje majhnosti, temveč tudi zaradi prepros-
tosti, elegance in edinstvenosti. Rezultat je popolna 
kombinacija privlačnega dizajna in funkcionalnosti.

POPOLNA HIGIENA
Geberit Sestra zagotavlja optimalno higieno. Odtok 
je nameščen vzporedno z robom pršne kadi, v višini 
površine plošče, saj se tako umazanija težje nabira. 
Ta ekskluzivni element navdušuje zaradi čistih, jasnih 
linij in zlahka snemljivega pokrova odtoka. Znotraj je 
nameščeno skrito sito za lase, ki se zlahka sname in 
očisti.

NEDRSEČA POVRŠINA, PRIJETNA NA DOTIK
Površina, narejena iz robustnega , visoko kvalitetnega 
mineralnega materiala in sintetične smole, ustvarja 
edinstven kamnit videz in je na voljo v treh modernih 
barvah - beli, sivi in barvi grafita. Teksturirana površi-
na je zelo prijetna na dotik in se ponaša s protizdrsno 
površino, s čimer zagotavlja najvišjo varnost pri 
uporabi tuš kadi. 

GEBERIT 
PRŠNI PROSTORI
GEBERIT SESTRA

PRŠNI PROSTOR GEBERIT SESTRA

900 x 900

900 x 1200

900 x 1400

900 x 1600

800 x 1000

800 x 1200

800 x 1400

800 x 1600

900 x 1000

2

1

1 Praktično preizkušeno sito za lase, ki se zlahka izvleče in očisti, s čimer zagotavlja optimalno 
higieno. 2 Fini obrisi površine dajejo pršni kadi avtentični videz kamna, hkrati pa zagotavljajo 
trdno podlago pod tušem. 

NOVO

bela siva grafitna
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PRŠNA 
KANALETA  
GEBERIT 
CLEANLINE

PRŠNA KANALETA GEBERIT CLEANLINE

HIGIENSKO, ČISTO IN PREPROSTO LEPO: 
PRŠNE KANALETE GEBERIT CLEANLINE ZA 
FLEKSIBILNO KOPALNICO
Pršna kanaleta Geberit CleanLine uvaja nove poti pri 
odvajanju vode iz prhe. Vode v odtok ne usmerja ne-
vidno, temveč s pomočjo elegantnega zbirnega pro-
fila iz nerjavnega jekla, ki preprečuje, da bi se v skritih 
kotičkih nabirala umazanija ali ustvarjal neprijeten 
vonj. Profil samo obrišemo in že je čista cela prha.

Geberit CleanLine je fleksibilnejši od številnih drugih 
odtokov. Zbirni profil lahko ob vgradnji odrežemo na 
milimeter natančno v želeni dolžini.

43 x 300 – 1300

43 x 300 – 1300

43 x 300 – 1600

CleanLine20

CleanLine60 and CleanLine80

43 x 300 – 900

43 x 300 – 900

1 Sito za lase preprečuje zamašitev, zlahka se sna-
me in očisti.
2 Na voljo je tudi različica za vložek iz keramične 
ploščice.
3 Nova pršna kanaleta Cleanline80 navdušuje z  
integriranim naklonom in je med drugim na voljo v 
novi trendovski barvi šampanjca.

1

2

3

nerjavno jeklo nerjavno jeklobarva šampanjca črni krom

GEBERIT CLEANLINE80 GEBERIT CLEANLINE20 IN CLEANLINE60

NOVO
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STENSKI ODTOK 
GEBERIT

STENSKI ODTOK ZA PRHE GEBERIT

Geberitov stenski odtok.

NAPREDNE BREZNIVOJSKE PRHE
Geberitov stenski odtok prestavi odvajanje vode pri breznivojskih 
prhah s tal na steno, kar je lepše na pogled in hkrati omogoča 
lažjo vgradnjo breznivojske prhe. Vodovodne in odtočne cevi so 
za steno, tako da lahko po celotnih tleh položimo ploščice brez 
odtokov, lažja pa je tudi inštalacija talnega ogrevanja.

Viden je le majhen pokrov na steni, ki ga z lahkoto snamemo, da 
očistimo lase iz sita. Pokrov je na voljo v različnih materialih,  
lahko ga obložimo z enakimi ploščicami kot je obložena stena.

1 Diskreten odtok, ki se z lahkoto čisti. 
2 Pokrov stenskega odtoka lahko obložimo s ploščicami.

21

alpsko bela ščetkano  
nerjavno jeklo

sijajni krom pokrov stenskega 
odtoka lahko obložimo 
s ploščicami
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TUŠ WC
Za vsakodnevno nego telesa je voda bistvenega pomena. Čisti nežno, a 

vseeno temeljito. Zato je vedno več ljudi navdušenih nad naravno in bla-

godejno higieno z vodo namesto s papirjem po uporabi stranišča.

Tuš WC Geberit AquaClean vam omogoča čistost in dobro počutje s 

pritiskom na gumb, hkrati pa vam daje negovan, varen in samozavesten 

občutek svežine ves dan.
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Vsakodnevne nege si ne moremo zamisliti brez vode. 
Voda očisti, osveži in zagotovi dobro počutje. S tuš 
WC-ji Geberit AquaClean lahko v udobju uživate tudi na 
stranišču, s straniščnim nastavkom, ki se preprosto na-
mesti, ali kompletno WC napravo. Navdušeni boste nad 
prefinjeno prho in sami boste določili, koliko dodatnih 
funkcij udobja naj nudi vaš tuš WC. S tuš WC-jem boste 
ves dan ohranili občutek svežine.

TUŠ WC
GEBERIT
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GEBERIT  
AQUACLEAN MERA
ENKRATNO ČUDOVIT

AKTIVIRNA TIPKA

Geberit Sigma70.

↑

PRIJETNO PRHANJE

Tehnologija prhanja WhirlSpray z dinamično primesjo zraka 
omogoča še posebej temeljito čiščenje.

↑

MOČNO IN TEMELJITO SPLAKOVANJE

Inovativna tehnika splakovanja TurboFlush, ki temelji na 
školjki brez roba z optimiziranim splakovanjem, omogoča 
posebej tiho in temeljito splakovanje.

Pršna tehnologija WhirlSpray s petimi 
nastavljivimi stopnjami intenzivnosti

Školjka brez roba s tehniko splakovanja 
TurboFlush

Pregleden in priročen daljinski 

upravljalnik

Orientacijska osvetlitev v različnih bar-
vnih odtenkih

Individualno nastavljiv položaj tuš ročice

Nastavljiva temperatura vode za prhanje

Oscilirajoča prha

Ločena damska prha

Ogrevano sedišče

Sušilnik

Odstranjevanje neprijetnih vonjav

Samodejno dviganje in spuščanje po-
krova brez dotika

Funkcija QuickRelease za pokrov in 

desko straniščne školjke

Prepoznavanje uporabnika

Funkcija odstranjevanja vodnega kamna

Funkcija za varčevanje z energijo

FUNKCIJE MODELOV GEBERIT AQUACLEAN MERA 
COMFORT IN GEBERIT AQUACLEAN MERA CLASSIC

DODATNE FUNKCIJE SAMO PRI MODELU GEBERIT 
AQUACLEAN MERA COMFORT

Kako izgleda tuš WC, ki vam je najbolj všeč in nudi 
največ? Tako kot Geberit AquaClean Mera! Ta vrhunski 
model odlikujejo izredna oblika in izvrstne funkcije. 
Geberit AquaClean Mera povezuje brezčasno elegan-
co svoje lebdeče oblike z najkakovostnejšimi mate-
riali. Prav tako vas luksuzni tuš WC razvaja s popolnim 
udobjem, kot na primer z enkratno tehnologijo prhanja 
WhirlSpray in mnogimi drugimi funkcijami. 

Geberit App
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GEBERIT  
AQUACLEAN SELA
LEP IN DOMISELN

S svojimi jasnimi linijami in elegantno obliko lahko Geberit 
AquaClean Sela postane tudi vaš najljubši model. Tuš WC 
odlikujejo jasne poteze in najkakovostnejši materiali. 
Model Geberit AquaClean Sela je izredno preprost za 
uporabnika, njegove funkcije lahko upravljate intuitivno, in 
se prilega skoraj vsaki kopalnici ter ne izstopa kot WC s 
prho. 

Pregleden in priročen daljinski upravljalnik

Individualno nastavljiv položaj tuš ročice

Oscilirajoča prha

Funkcija za varčevanje z energijo

AKTIVIRNA TIPKA

Geberit Sigma30.

Geberitov stenski pršni 
odtok

SoftClosing

Funkcija QuickRelease za pokrov in des-
ko straniščne školjke

Pršna tehnologija WhirlSpray s petimi nastavljivi-
mi stopnjami intenzivnosti

Orientacijska osvetlitev v različnih bar-
vnih odtenkih

Nastavljiva temperatura vode za prhanje

Ločena damska prha

Prepoznavanje uporabnika

Funkcija odstranjevanja vodnega kamna

Školjka brez roba s tehniko splakovanja 
TurboFlush

Geberit App
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Pršna tehnologija WhirlSpray s petimi nastavlji-
vimi stopnjami intenzivnosti

Ločena damska prha

Sušilnik

Ogrevano sedišče

Odstranjevanje neprijetnih vonjav

WC školjka brez roba

Pregleden in priročen daljinski upravljalnik

Individualno nastavljiv položaj tuš ročice

Prepoznavanje uporabnika

PRI AQUACLEAN TUMI LAHKO IZBIRATE MED 
ŠTIRIMI RAZLIČNIMI DIZAJNERSKIMI POKRIVNIMI 
PLOŠČAMI:

ščetkano 

nerjavno jeklo

črno 

steklo

belo 

steklo

alpsko 

bela

Pri tuš WC-ju Geberit AquaClean Tuma lahko izbere-
mo, kako bo WC opremljen: od osnovnih funkcij pri 
modelu Classic pa vse do dodatnih funkcij udobja pri 
različici Comfort. Vse to za primerno ceno. Geberit 
AquaClean Tuma je na voljo kot kompletna WC napra-
va s popolnoma prilegajočo se školjko brez roba 
Rimfree® in prikritimi priključki za elektriko in vodo ali 
pa alternativno kot straniščni nastavek, ki ga lahko 
naknadno namestite na različne že vgrajene WC školjke.

FUNKCIJE MODELOV GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT 
IN CLASSIC

DODATNE FUNKCIJE UDOBJA PRI MODELU GEBERIT  
AQUACLEAN TUMA COMFORT

GEBERIT  
AQUACLEAN TUMA
PRESENETLJIVO 
VSESTRANSKI

SoftClosing

Oscilirajoča prha

Funkcija QuickRelease za pokrov stra-
niščne školjke

Funkcija odstranjevanja vodnega kamna

Funkcija za varčevanje z energijo

AKTIVIRNA TIPKA

Geberit Sigma01.

Geberit App

Nastavljivost temperature pršne vode 
(samo s pomočjo Appa)
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SPLAKOVALNI 
SISTEMI
Harmonija estetike in funkcionalnosti – Geberit nudi privlačne podometne 

in nadometne rešitve za temeljito splakovanje straniščne školjke. Tako 

lahko vsakdo najde splakovalnik, ki ustreza tako kopalnici kot lastnemu 

slogu opremljanja.
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Za svojo WC školjko izberite tisto aktivirno tipko, ki bo 
kopalnici dala piko na i. Geberitove aktivirne tipke 
združujejo očarljiv videz, izvrstno obdelavo in inovativ-
ne funkcije. Poleg tega so na voljo v različnih oblikah, 
barvah, materialih in površinah. Katera oblika ustreza 
vašemu slogu?

GEBERITOVE
AKTIVIRNE 
TIPKE
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SIGMA50

SIGMA21

skrilavecvidez betonalesbelačrna

NOVO

Trend, ki povzdiguje individualizirano s
seboj prinaša vse večje zahteve po širšem
naboru oblikovalskih opcij v kopalnici in
njihovi čim večji raznolikosti. To pogosto
pomeni, da obstajajo nianse, ki morajo biti
dobro skoordinirane. Aktivirne tipke v
novih, trendovskih kovinskih barvah, lahko
v kopalnici naredijo majhno, a opazno
spremembo.

KOT VAM  JE VŠEČ
AKTIVIRNE TIPKE
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AKTIVIRNE TIPKE GEBERIT SIGMA

IZVRSTEN VIDEZ

Eleganca – pravokotna, okrogla ali brez do-
tika. Brezkompromisna estetika in funkcio-
nalnost.

S serijo aktivirnih tipk Geberit Sigma je na voljo široka paleta 
oblik in obdelav površin. Naj bodo gumbi organsko okrogli ali 
jasno geometrični, vsi prepričajo s popolno obdelavo, visoko 
kakovostjo izdelave in prijetnim ter funkcionalnim upravljanjem. 
Odkrijte zanimive dodatne funkcije, kot so odvajanje neprijetnih 
vonjav, orientacijska osvetlitev modela brez dotika ali pa možnost 
individualnega oblikovanja vaše tipke, npr. z vašo najljubšo foto-
grafijo.

→

Geberitove aktivirne tipke bodo 
vaši kopalnici dale piko i.

PRAVOKOTNE AKTIVIRNE 
TIPKE

Geberit Sigma30 Geberit Sigma30 
z enokoličinskim spla-
kovanjem

Geberit Sigma50 Geberit Sigma60 Geberit Sigma70

OKROGLE AKTIVIRNE 
TIPKE

Geberit Sigma01 Geberit Sigma10 Geberit Sigma20 Geberit Sigma21

AKTIVIRNE TIPKE BREZ 
DOTIKA

Geberit Sigma10 Geberit Sigma10 z 
ročnim aktiviranjem in 
brez dotika

Geberit Sigma80

Na voljo so tudi dodatne možnosti.

AKTIVIRNA TIPKA

Geberit Sigma01.
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AKTIVIRNE TIPKE GEBERIT OMEGA

MAJHNE IN 
PAMETNE

Aktivirne tipke serije Geberit Omega so precej manjše in zato 
primerne za posebne oblike prostorov. Vgradimo jih lahko tudi 
tako, da aktivirno tipko sprožimo od zgoraj – prava rešitev, kadar 
je stranišče vgrajeno pod oknom ali pa v nizki predstenski in-
štalaciji z odlagališčem.

PRAVOKOTNE
AKTIVIRNE TIPKE

Geberit Omega30

Geberit Omega60

OKROGLE 
AKTIVIRNE TIPKE

Geberit Omega20

AKTIVIRNA TIPKA

Geberit Omega60.

Na voljo so tudi dodatne možnosti.
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GEBERITOVE AKTIVIRNE TIPKE Z AKTIVIRANJEM NA DALJAVO

MAJHNE TIPKE 
Z VISOKO 
PRILAGODLJIVOSTJO

AKTIVIRANJE NA 
DALJAVO PRAVOKOT-
NE OBLIKE

AKTIVIRANJE NA  
DALJAVO OKROGLE  
OBLIKE

Geberit tip 01

Geberit tip 10

↑

Preprosto aktiviranje splakovanja na daljavo. 
Možna je tudi zamaknjena vgradnja, na primer 
poleg WC školjke.

Geberit tip 70

IZBERITE SVOJE MESTO
Geberitove aktivirne tipke z aktiviranjem na daljavo 
se lahko vgradijo do 1,7 metra stran od stranišča, saj 
uporabljajo pnevmatično splakovanje. Manjše, okro-
gle aktivirne tipke tipa 01 ali 10 so na voljo v različnih 
različicah in barvnih kombinacijah.

Pri elegantni aktivirni tipki tipa 70 z aktiviranjem na 
daljavo se splakovanje aktivira z rahlim pritiskom na 
tipko iz stekla ali nerjavnega jekla. Zaradi domiselne-
ga mehanizma je potreben le peresno lahek pritisk, 
da sprožite nizko ali visoko količino dvokoličinskega 
splakovanja. 

Geberit  
AquaClean Tuma.

AKTIVIRANJE NA 
DALJAVO

Geberit tip 70.
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AKTIVIRNA TIPKA

Geberit Sigma50.

WC ŠKOLJKA

Geberit Smyle.

DOSTOPNO

Keramični filter in predal za 
vnos čistilnih tabletk sta lahko 
dostopna za aktivirno tipko.

ODVAJANJE VONJAV

SVEŽ ZRAK
ZA VSE

ODPREMO AKTIVIRNO TIPKO, 
VSTAVIMO TABLETKO, ZAPREMO
Tako enostavno zagotovimo higienično 
svežino s predalom za vnos čistilnih tabletk. 
Predal, ki je na voljo opcijsko, se prilega 
veliki večini aktivirnih tipk Geberit serije 
Sigma in ga lahko inštalater vgradi tudi 
naknadno. Predal vodi tabletko na fiksni 
položaj pod vodno gladino v splakovalni-
ku. Tam se počasi raztaplja in pri vsakem 
splakovanju poskrbi za higieno in čistočo 
celotne straniščne školjke ter zagotovi 
prijeten vonj.

←

Preprosteje ne gre: 
aktivirno tipko odpre-
mo na stran.

←

V predal za tipko vsta-
vimo čistilno tabletko..

←

Zapremo aktivirno 
tipko in uživamo v 
svežini z vsakim spla-
kovanjem.
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Sanitarni moduli Geberit Monolith ponujajo nove možnosti za 
oblikovanje kopalnic. Z elegantnimi površinami in presenetljivimi 
funkcijami. Za oblikovalce kopalnic.

GEBERIT
MONOLITH IN 
MONOLITH PLUS
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VARČEN
Dvokoličinsko splakovanje 
SoftTouch (proženje le z  
dotikom).

INTUITIVEN
Senzor za zaznavanje  
svetlobe.

PRILAGODLJIV
Osvetlitev v različnih barvah.

UČINKOVIT
Filter s keramičnim satjem 
za prečiščevanje zraka.

PAMETEN
Vključevanje s senzorjem.

TIH
Ventilator za odstranjevanje 
neprijetnih vonjav.

↑

GEBERIT MONOLITH PLUS

steklo peščene barve

←

VGRAJEN SISTEM ZA ODZRAČEVANJE 
NEPRIJETNIH VONJAV

Zrak se zajema neposredno iz 
WC-školjke in se prečiščen vrača 
v prostor.

←

PROŽENJE SPLAKOVANJA Z DOTIKOM

Pri modelih Geberit Monolith Plus 
za proženje splakovanja zadostuje 
le rahel dotik. 

←

GEBERIT MONOLITH PLUS

belo steklo

↑

GEBERIT MONOLITH PLUS

umbra steklo

↑

GEBERIT MONOLITH PLUS

črno steklo

FUNKCIJE ZA VEČJE UDOBJE
Geberit Monolith Plus, premium sanitarni 
modul, ponuja vrhunsko tehniko splakovan-
ja za WC školjke. Splakovanje se proži le z 
rahlim dotikom senzorskih tipk. Diskretna 
orientacijska osvetlitev vam ponoči pomaga 
do WC-ja. Glede na vaše razpoloženje ali pa 
ambient toaletnega prostora lahko izbirate 
med sedmimi barvami njene svetlobe.

Vgrajeni sistem za odstranjevanje neprijetnih 
vonjav le-te zajema neposredno iz WC školjke 
tako, da se sploh ne morejo razširjati v 
prostor.

SVETILNIK
V KOPALNICI
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←

VARČEVANJE VODE

Dvokoličinsko splakovanje za malo 
in veliko splakovalno količino.

←

VRHUNSKA OBDELAVA

Natančno obdelani robovi steklenih 
in aluminijastih ploskev.

↑

Sanitarni modul Geberit Monolith za 
WC školjke

↑

Sanitarni modul Geberit Monolith 
za bideje

PRIVLAČNA ALTERNATIVA
Sanitarni modul Geberit Monolith modul za WC školjke 
združuje moderno tehniko splakovanja z elegantnim 
dizajnom. Dvokoličinski način nudi izbor primerne 
količine splakovalne vode in na ta način zagotavlja 
občutne prihranke pri njeni porabi. S svojo prečiščeno 
obliko in elegantnimi površinami iz stekla ter ščetkanega 
aluminija dodaja eleganco tako novim toaletnim 
prostorom kot tudi tistim, ki se obnavljajo, na primer 
kot nadomestilo nadometnega splakovalnika. Sani-
tarni moduli za stenske in talne WC školjke so združljivi 
s praktično vsemi njihovimi standardnimi modeli kot 
tudi z Geberit AquaClean tuš WC-ji.

MODULI ZA CELOVITO KOPALNICO
Oblikovno skladni sanitarni moduli za bideje omogo-
čajo povezovanje dizajna kopalnice v celoto. Opremljeni 
so tudi z nosilcem za brisače.

VRHUNSKA 
TEHNOLOGIJA 
SPLAKOVANJA 
Z ELEGANTNIM  
DIZAJNOM
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BARVE /
MATERIALI
Videz in otip površin v veliki meri opredeljujeta slog in značaj kopalnice. 

Geberit zato ponuja številne materiale in barvne odtenke kopalniškega 

pohištva, sanitarnih modularnih elementov in aktivirnih tipk. Da bo v vaši 

kopalnici vladala harmonija.
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BARVE IN MATERIALI

VSE JE STVAR
OKUSA 

70

48

LAKIRANO, MAT/ PEŠČENO SIVA

LAKIRANO, MAT/ GREIGE

GEBERIT ACANTO korpus 

GEBERIT XENO2 korpus, fronta 

48
80

LAKIRANO, MAT/ BELA

GEBERIT XENO² korpus, fronta 
GEBERIT ICON korpus, fronta
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80

LAKIRANO, VISOKI SIJAJ/   
PLATINA

70

LAKIRANO, MAT/   
ČRNA

GEBERIT ACANTO korpus 

GEBERIT ICON korpus, fronta

48
60
70
80
96
104
122

60

LAKIRANO, VISOKI SIJAJ/   
BELA

LAKIRANO, VISOKI SIJAJ/   
RJAVOSIVA

GEBERIT XENO2 korpus, fronta 
GEBERIT MYDAY korpus, fronta 
GEBERIT ACANTO korpus
GEBERIT ICON korpus, fronta
GEBERIT VARIFORM korpus, fronta
GEBERIT SMYLE korpus, fronta
GEBERIT SELNOVA SQUARE korpus, fronta

GEBERIT MYDAY korpus, fronta

104

LAKIRANO, VISOKI SIJAJ/   
PEŠČENO SIVA

GEBERIT SMYLE korpus, fronta

38

BARVA ŠAMPANJCA

GEBERIT CITTERIO ročaji, nogice

70
80
104

LAKIRANO, MAT/    
LAVA

GEBERIT ACANTO korpus 
GEBERIT ICON korpus, fronta
GEBERIT SMYLE korpus, fronta

122

KROM

GEBERIT SELNOVA SQUARE  
nogice
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70

MELAMIN, STRUKTURA LESA/ 
HRASTOVO MISTIČNA

GEBERIT ACANTO korpus

38

38

80

MELAMIN, STRUKTURA LESA/  
BEŽ HRAST

GEBERIT CITTERIO korpus 

MELAMIN, STRUKTURA LESA  
SIVORJAV HRAST

GEBERIT CITTERIO korpus

MELAMIN, STRUKTURA LESA/  
NARAVNI HRAST

GEBERIT ICON korpus, fronta

48

122

96
104
122

MELAMIN, STRUKTURA LESA/ 
SVETLI OREH HICKORY

MELAMIN, STRUKTURA LESA/ OREH 
HICKORY

GEBERIT SELNOVA SQUARE korpus, fronta

GEBERIT VARIFORM korpus, fronta
GEBERIT SMYLE korpus, fronta
GEBERIT SELNOVA SQUARE korpus, fronta

LAKIRANO, STRUKTURIRANO/

SCULTURA SIVA

GEBERIT XENO² korpus, fronta
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70

70

38

70

38
68

SIJAJ STEKLO/    
BELA

GEBERIT ACANTO fronta 

SIJAJ STEKLO/    
PEŠČENO SIVA

GEBERIT ACANTO fronta 

SIJAJ STEKLO/    
RJAVOSIVA

GEBERIT CITTERIO fronta

SIJAJ STEKLO/    
LAVA

GEBERIT ACANTO fronta 

SIJAJ STEKLO/    
ČRNA

GEBERIT CITTERIO fronta 
GEBERIT ACANTO fronta

FRONTE 
Jasno se vidi – fronte dodajo vaši
kopalnici vrhunski izgled, elegan-

co pa zvišujejo tudi ročaji, ki so
izenačeni s celotno površino

sprednjega dela
omarice. 

DEKOR
Naše kopalniško pohištvo je na
voljo v videzu pravega lesa, kar
kopalnici poda videz naravne
elegance.

BARVE
Ne glede na to ali se nagibate h
klasični beli, močnim barvam,
barvnim trendom ali skrivnostni
črni, lahko izbirate med paleto
izvrstnih površin pohištva  
različnih barv in lakiranih  
površin, ki čakajo, da jih razišče-
te.
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Geberit prodaja d.o.o.
Bezena 55 a
SI-2342 Ruše
Slovenija

T +386 2 60 18 200

Geberit prodaja d.o.o.
Leskoškova 9 e
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

T +386 1 586 22 00
info.si@geberit.com

www.geberit.si


