OBLIKOVANJE KOPALNICE

INOVACIJE ZA
VAŠO KOPALNICO

DESIGN
MEETS
FUNCTION
Ko se brezčasna oblika poveže s prefinjeno funkcionalnostjo,
nastanejo nenavadne rešitve za vse, ki želijo nekaj posebnega.
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 elegantno obliko in izjemno
funkcionalnostjo, izdelani so odgovorno iz kakovostnih in trajnih
materialov. Enostavno se čistijo, njihova uporaba je preprosta in
povečuje udobje. Design Meets Function je slogan, ki ponazarja
združitev izjemne funkcionalnosti in estetske oblike v celotni
kopalnici.
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PREGLED VSEBINE
06

DIZAJN IN TEHNOLOGIJA Geberit ponuja
kakovostne izdelke za celotno opremo vaše
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KOPALNIŠKA OPREMA Uporabnikove potrebe in želje
so naša prva skrb, ko razmišljamo o funkcionalnosti,
kakovosti in obliki, pa naj gre za kopalniško pohištvo,
WC-školjke ali umivalnike. Geberit na področju
kopalniške opreme ponuja najboljše rešitve za vsak

kopalnice.

okus.
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PRHA Obstaja veliko dobrih
razlogov, zakaj izbrati Geberitovo
rešitev za breznivojski pršni prostor.
To pomeni, da postavljate nove
standarde z vidika higiene, videza in
inštalacije.
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GEBERIT MONOLITH To je
impresiven element, ki je okras za
vsako kopalnico. Na voljo sta sanitarna elementa Geberit Monolith za
WC-je in bideje.
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SPLAKOVALNI SISTEMI Neprekosljiva kvaliteta in
zanesljivost, ki sta na voljo v obliki, ki vam najbolj
ustreza. Še posebej je to pomembno pri aktivirnih
tipkah, kjer lahko v široki paleti oblik in barv najdete
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AQUACLEAN Tuš WC Geberit
AquaClean vam omogoča
čistost in dobro počutje s
pritiskom na gumb, hkrati pa

tisto, ki dodatno poudari ambient vašega toaletnega

vam daje negovan, varen in

prostora.

samozavesten občutek
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TEHNIČNI PODATKI Pregled ključnih
podatkov o predstavljenih izdelkih.

svežine ves dan.
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DIZAJN IN TEHNOLOGIJA, VSE NA ENEM MESTU

GEBERIT - KAKOVOST ZA
CELOTNO KOPALNICO
TUŠ WC
Za nov občutek svežine.

OGLEDALA IN
OMARICE Z OGLEDALI
Koncept pametne osvelitve in
shranjevanja.

AKTIVIRNE TIPKE
Oblikovne različice za vsak
slog opremljanja.

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

STENSKE WC-ŠKOLJKE
Elegantne in enostavne za
čiščenje.

BREZNIVOJSKI PRŠNI
PROSTORI
Domiselne rešitve za odtoke.
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HIGIENIČNI IN KVALITETNI
KERAMIČNI ELEMENTI
Oblika in kakovost za vsak
slog opremljanja.
PREMIŠLJENO OBLIKOVANO
POHIŠTVO ZA KOPALNICE
Rešitve, ki prihranijo prostor in
olajšajo njegovo oblikovanje.
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KLASIKA
PRIHODNOSTI
SANITARNI MODULI GEBERIT MONOLITH

KOMBINIRANJE DOVOLJENO
Sanitarni elementi Geberit Monolith nudijo izjemne možnosti
pri oblikovanju vaše kopalnice, samostojno ali v kombinaciji
s katerim koli drugim elementom. Če se ne želite odreči bideju,
enostavno postavite ustrezni element poleg straniščnega in
vaša sanjska kombinacija bo popolna.
Za več več fotografij in navdiha z elementi Geberit Monolith
obiščite www.geberit.si/monolith
←
Geberit Monolith – za imenom se
skriva edinstvena, brezčasna
eleganca, povezana s straniščno
školjko in bidejem. Vgradnja
sanitarnih elementov ne bi
mogla biti bolj preprosta in zanjo
praviloma niso potrebni dodatni
gradbeni posegi.

BARVE

umbra steklo
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belo steklo

črno steklo

steklo peščene
barve
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GEBERIT MONOLITH PLUS

SVETLOBA
Sanitarni modul Geberit Monolith Plus za WC je zares
vsestranski. Vgrajeno interno odzračevanje, pametni senzorji
in priročen način aktiviranja splakovanja so samo tri od mnogih
navdušujočih funkcij, ki jih ponuja.

VARČEN
Dvokoličinsko splakovanje
SoftTouch (proženje le z
dotikom).

INTUITIVEN
Senzor za zaznavanje
svetlobe.

IZBERITE PRAVO VZDUŠJE

PRILAGODLJIV
Osvetlitev v različnih barvah.

UČINKOVIT
Filter s keramičnim satjem
za prečiščevanje zraka.

PAMETEN
Vključevanje s senzorjem.
ComfortLight je najbolj opazna med funkcijami sanitarnega elementa
Geberit Monolith Plus. Izberite eno izmed sedmih barv in opazujte, kako se
spreminja vzdušje v vaši kopalnici.

TIH
Ventilator za odstranjevanje
neprijetnih vonjav.

magenta
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topla bela

bela

turkizna

modra

oranžna

rumena
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GEBERIT SIGMA30
Mat bela, lakirana, s premazom za
enostavno čiščenje in belim
okrasnim trakom
↓

IZBIRA JE
POMEMBNA

GEBERIT SIGMA20
Mat črna, lakirana, s premazom za
enostavno čiščenje in črnim
okrasnim obročem
↓

NE DOTAKNITE SE NIČESAR,
KAR NISTE SAMI IZBRALI.

Kopalnica naj bo samo vaša. Sami izberite natanko tiste
aktivirne tipke, ki se ujemajo z vašim okusom, saj vam bodo
brezhibno služile še dolga leta, lahko pa vam privarčujejo
tudi velike količine pitne vode.

GEBERIT SIGMA30
črna, z mat črnim okrasnim trakom
↓
↑
GEBERIT SIGMA20
Mat bela, lakirana, s premazom za
enostavno čiščenje in belim
okrasnim obročem
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TO NI
LE TIPKA ...

... TO JE
VAŠA TIPKA
Kar vidite, je aktivirna tipka. Kar dobite
pa je vrhunski dizajn, za katerim se v
steni skriva izvrstna in zanesljiva tehnika
s popolnimi funkcijami, na katere se lahko
vedno zanesete.

Št. 1 v Evropi na pordročju sanitarne
tehnike
Več kot 50 let izkušenj s podometnimi
splakovalniki
Več kot 60 milijonov vgrajenih
podometnih splakovalnikov
Najmanj 25 let zagotovljena dobava
nadomestnih delov
Varčni z vodo

Prenesejo obremenitev do 400 kg

Predal za vnos čistilne tablete

Vsestranskost v smislu modelov,
funkcij in vgradnih možnosti
Odzračevanje neprijetnih vonjav

Nastavek za električni priključek

Prilagodljiva višina

FUNKCIJE SE LAHKO RAZLIKUJEJO
GLEDE NA MODEL

↑
Aktivirna tipka
Geberit Sigma50
14

S trendom individualizacije rastejo tudi zahteve kupcev.
Pogosto so pri izbiri oblikovnih možnosti odločilni odtenki,
ki morajo biti popolnoma usklajeni. Aktivirne tipke v novih,
modernih kovinskih barvah in s trendovskimi površinami
popolnoma dopolnjujejo skoraj vse oblikovne sloge.
15

NAJ BO
SAMO VAŠA
Brezkompromisna estetika in funkcionalnost: elementi, ki so vgrajeni v
steno, morajo dolga desetletja delovati brezhibno. Geberit vam ob udobju
uporabe zagotavlja tudi trajno in zanesljivo delovanje vseh funkcij. Edina
vidna povezava s skrito tehniko je aktivirna tipka. Tudi zato je njena izbira
pomembna.

Aktivirna tipka Geberit Sigma50.
Čista eleganca.

Aktivirna tipka Geberit Sigma70.
Prefinjena eleganca.

Aktivirna tipka Geberit Omega60.
Majhna in poravnana s steno.

Aktivirna tipka Geberit Sigma10.
Sijajen videz.

PRAVOKOTNE
TIP 30

TIP 50

Aktivirna tipka Geberit Sigma10, brezkontaktna.
Čista oblika.

OKROGLE
TIP 60

TIP 70

TIP 01

BREZKONTAKTNE
TIP 10

TIP 20

TIP 21

TIP 10

TIP 80

Aktivirne tipke
Geberit serije
Sigma

Aktivirne tipke
Geberit serije
Omega

Možna nastavitev
daljinskega proženja
splakovanja Geberit
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GEBERIT DUOFRESH MODUL

SVEŽ ZRAK
ZA VSE
Geberit DuoFresh modul bo poskrbel, da bo zrak v vaši
kopalnici ves čas svež: neprijetne vonjave namreč izsesava neposredno iz WC-školjke in jih prečisti s pomočjo
keramičnega filtra. Odstranjevanje neprijetnih vonjav se
vklopi samodejno, preko senzorja s pomočjo zaznavanja
uporabnika.

ODPREMO AKTIVIRNO TIPKO, VSTAVIMO
TABLETKO, ZAPREMO
Tako enostavno lahko zagotovimo higienično svežino. DuoFresh modul je kompatibilen s praktično vsemi aktivirnimi tipkami serije Sigma, če je pripravljen električni
priključek pa se ga lahko vgradi tudi
naknadno. Posebni predal omogoča vnos
čistilne tablete v splakovalno posodo, kjer
se v vodi počasi raztaplja. Pri vsakem
splakovanju se tako poskrbi za higieno in
čistočo celotne školjke ter za njen prijetni
vonj.

Okvir s filtrom in nastavkom za vnos čistilne tabletke je priročno
nameščen za aktivirno tipko.

Ventilator s tihim delovanjem črpa zrak iz WC-školjke ter ga
preko filtra iz keramičnega satja, kjer se temeljito prečisti, vrača
v prostor.

Pregled prednosti:
• Svež zrak je pomemben, saj vonjave dokazano
vplivajo na naše razpoloženje.
• Geberit DuoFresh je učinkovitejši kot osvežilci
zraka in varčnejši kot odprta okna.

Dodatna prednost je diskretna LED osvetlitev, ki vam omogoča
orientacijo v temi in se s pomočjo senzorja za zaznavanje
uporabnika samodejno prižiga in ugaša.

• Geberit DuoFresh je, kljub temu da je tehnologija
v celoti skrita v steni, prijazen do uporabnika.

Neprijetne vonjave se odstranijo neposredno iz WC-školjke.

S pripravo električnega priključka ste si zagotovili hitro in enostavno naknadno montažo
DuoFresh modula ali pa Geberit AquaClean tuš
WC-ja.

18

19

GEBERIT ONE
WC ŠKOLJKA IN BIDE

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
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↑

↑

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

Preprosta odstranitev WC sedeža in pokrova.
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GEBERIT ACANTO
OMARICA Z OGLEDALOM
KOPALNIŠKO POHIŠTVO
Koncept pohištva Geberit Acanto nudi premišljen prostor za
shranjevanje.

Omarica z ogledalom Geberit
Acanto z inovativnimi funkcijami.

BARVE KOPALNIŠKEGA POHIŠTVA GEBERIT ACANTO
KORPUS
AKTIVIRNA TIPKA
Geberit Sigma21.

lakirano, visoki
sijaj /
bela

lakirano, mat/
peščeno siva

lakirano, mat/
lava

lakirano, mat/
črna

sijaj steklo/
peščeno siva

sijaj steklo/
lava

sijaj steklo/
črna

melamin, struktura
lesa/
hrastovo mistična

FRONTA

sijaj steklo/
bela

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

UMIVALNIK

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.
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Umivalniki Geberit Acanto so na
voljo v različnih slogih in velikostih.
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OGLEDALO
Ogledalo Geberit Selnova Square.

GEBERIT
SELNOVA SQUARE

AKTIVIRNA TIPKA
Geometrijska oblika aktivirne tipke
Sigma30 se lepo poda k seriji
Geberit Selnova Square.

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.

WC ŠKOLJKA
Geberit Selnova ponuja širok
izbor stenskih in talnih
WC školjk.

UMIVALNIKA
Vitki umivalniki s posebej
tankim robom.

KOPALNIŠKO POHIŠTVO

BARVE KOPALNIŠKEGA POHIŠTVA GEBERIT SELNOVA SQUARE
NOGICE

KORPUS/
FRONTA

lakirano, visoki
sijaj/bela

24

Odslej so na voljo tudi nove
podumivalniške omarice sodobnega videza s predali na mehko zapiranje.

melamin, struktura lesa/ svetli
oreh hickory

melamin,
struktura lesa/
oreh hickory

lakirano, mat/
lava

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

na predstensko inštalacijo. Vsi modeli iz serije Geberit
VariForm so precej globoki, kar je odlična ergonomska rešitev, ki omogoča dovolj prostora za udobno umivanje rok. Umivalniki so izdelani iz vrhunske keramike,
ki je odporna proti površinskim poškodbam in razpokam ter se preprosto čisti.

Nadpultni umivalniki z rahlo zaobljeno eliptično
obliko v kombinaciji s stensko armaturo.

Nadpultni umivalniki s preprosto pravokotno obliko v kombinaciji s
standardno armaturo.
26
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Oblikovalska zasnova serije Geberit VariForm temelji na štirih osnovnih geometrijskih
likih v vedno novih različicah. Nadpultni, vgradni in podpultni umivalniki te serije
kopalniških elementov so primerni tako za javne sanitarije kot tudi za hotelske in zasebne kopalnice. Modularni sistem nudi skoraj nešteto arhitekturnih rešitev.

↑

↑

UMIVALNIK GEBERIT VARIFORM

UMIVALNIK GEBERIT VARIFORM

Okrogla oblika.

Eliptična oblika.

↑

↑

UMIVALNIK GEBERIT VARIFORM

UMIVALNIK GEBERIT VARIFORM

Ovalna oblika.

Pravokotna oblika.

↑
Umivalniki Geberit VariForm nudijo vse možnosti: lahko so
nadpultni, vgradni ali podpultni.
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POHIŠTVO GEBERIT VARIFORM

POPOLNA OBLIKA
IN FUNKCIJA
Z novo ponudbo omaric za nadpultne umivalnike Geberit
VariForm je mogoče oblikovati umivalna mesta, ki se popolnoma
prilegajo bivanjskim in življenjskim razmeram upoabnikov. Trend
minimalističnega oblikovanja je izražen s tanko le 4 mm debelo
kompaktno laminatno ploščo, obrobljeno s črno črto.
Omarice imajo veliko odlagalnih površin ob umivalniku. Površine
so vodoodbojne in proti praskanju, rahlo podaljšan sprednji del
vrhnje ploskve pa preprečuje, da bi voda z odlagalnih površin kapljala v predale. Ti so brez ročajev kar poudarja enostaven in eleganten videz, odpirajo pa se s pritiskom.
Omarice za pod umivalnik in stranske omarice lahko kombinirate
na različne načine. Izbira zaobljenih, oglatih, ovalnih ali eliptičnih
nadpultnih umivalnikov pa omogoča različne rešitve za opremljanje
kopalnic. Popolna dopolnitev k temu so ogledala z osvetlitvijo
Geberit Option.

Izjemno tanka proti vlagi odporna
pokrivna plošča z grafično poudarjenim robom v črni barvi.
↓

↑
Minimalistično oblikovani
predali z odpiranjem na potisk.

↑
Dodatni elementi v omari za še
več prostora za shranjevanje.

ŠIRINA 75 / 90
z enim predalom in
odlagalno površino.

ŠIRINA 120 / 135
z dvema predaloma in
odlagalno površino.

ŠIRINA 120 / 135
s tremi predali in
odlagalno površino.

BARVE

• Vsestranski program pohištva za nadpultne
umivalnike
• Trendno minimalistično oblikovanje
• Veliko prostora za odlaganje
• Popolna funkcionalnost s predali z odpiranjem
na potisk
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OGLEDALA Z OSVETLITVIJO GEBERIT OPTION

SVETEL POGLED
ZA VSAKO KOPALNICO

• Ogledala z osvetlitvijo, ki zadovoljijo vsakršno
željo po estetiki
• Popolna osvetlitev umivalnega prostora
• Na voljo so v več velikostih, ki se podajo vsaki
kopalnici

Geberitova ogledala z osvetlitvijo so
zdaj na voljo v treh linijah. Option Basic
ima svetlobne trakove LED vgrajene ob
straneh. Option ima širok svetlobni trak
LED na zgornjem robu. Option Plus pa z
neposredno in posredno osvetlitvijo
zgoraj in spodaj ustvarja posebej prijeten ambient, ima pa tudi možnost zatemnitve in funkcijo, ki preprečuje
rošenje. Vsa ogledala so na voljo v različnih širinah od 400 do 1200 mm.

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

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

↑
GEBERIT OPTION PLUS
Osvetljeno ogledalo z neposredno in
posredno osvetlitvijo. Z možnostjo
zatemnitve in s funkcijo proti rošenju.

↑

↑

↑

GEBERIT OPTION PLUS

GEBERIT OPTION

GEBERIT OPTION BASIC
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GEBERIT AQUACLEAN

ČISTOČA
OB PRITISKU 					
NA GUMB

GEBERIT AQUACLEAN MERA
FUNKCIJE MODELOV GEBERIT AQUACLEAN MERA
COMFORT IN GEBERIT AQUACLEAN MERA CLASSIC

Pršna tehnologija WhirlSpray s petimi
nastavljivimi stopnjami intenzivnosti
Školjka brez roba s tehniko splakovanja
TurboFlush
Pregleden in priročen daljinski
upravljalnik
Individualno nastavljiv položaj tuš ročice

Nastavljiva temperatura vode za prhanje

Oscilirajoča prha

Ločena damska prha

Sušilnik

Odstranjevanje neprijetnih vonjav

Funkcija QuickRelease za pokrov in
desko straniščne školjke

Geberit AquaClean Mera kar prekipeva od
revolucionarnih rešitev za udobje. Patentirana
tehnologija prhanja WhirlSpray zagotavlja še posebej
natančno in nežno čiščenje ob nizki porabi vode.
Hibridni sistem za ogrevanje vode zagotavlja
takojšno in neprekinjeno oskrbo s toplo vodo.
Keramična WC školjka brez roba je osnova za
inovativen način izpiranja TurboFlush, ki omogoča
izjemno tiho in učinkovito splakovanje školjke.

Prepoznavanje uporabnika

Funkcija odstranjevanja vodnega kamna

Funkcija za varčevanje z energijo

Geberit App

Stranišče s prho AquaClean Sela
nudi svežino in udobje za vsak dom,
zaradi kompaktne oblike pa omogoča optimalno izkoriščenost prostora.
↓

PO VSAKEM OBISKU KOT SVEŽE IZPOD PRHE
Vsakodnevne nege si ne moremo zamisliti brez vode.
Voda očisti, osveži in zagotovi dobro počutje. Z modeli Geberit
AquaClean lahko tako uživate tudi na stranišču, z nastavkom
za WC, ki se preprosto namesti, ali s kompletno WC napravo.
Navdušeni boste nad izbrano prho in sami se boste odločili,
koliko dodatnih funkcij za razvajanje si boste omislili. Odkrijte
straniščno školjko, ki vas umije z vodo in ves dan uživajte v
občutku svežine in čistoče.
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VELIKA IZBIRA FUNKCIJ
Geberit AquaClean Mera je na voljo v izvedbah
Classic in Comfort. Že AquaClean Mera Classic je
zelo dobro opremljena in ponuja odstranjevanje
neprijetnih vonjav, pameten sušilnik s toplim zrakom
ter uporabniku prijazen daljinski upravljalnik, s
katerim enostavno upravljate izbrane funkcije. Model
Comfort pa je dodatno opremljen z ambientalno
svetlobo, ki vas ponoči nežno usmerja, s pokrovom,
ki se odpira in zapira avtomatsko ter ogrevano desko.

DODATNE FUNKCIJE SAMO PRI MODELU GEBERIT
AQUACLEAN MERA COMFORT
Orientacijska osvetlitev v različnih barvnih
odtenkih
Ogrevano sedišče

Samodejno dviganje in spuščanje pokrova
brez dotika
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GEBERIT AQUACLEAN TUMA

GEBERIT AQUACLEAN SELA
Geberit AquaClean Tuma nudi kompakten in
vsestranski tuš WC za vsak dom. Za preprosto in
elegantno obliko se skriva domiselna in inovativna
tehnologija. Stranišče AquaClean Tuma je opremljeno s patentirano pršno tehnologijo WhirlSpray in ima
v izvedbi kompletne WC naprave školjko brez roba
Rimfree®. Udobje pa povečuje tudi sistem odstranjevanja neprijetnih vonjav, ergonomsko oblikovano sedišče z grelcem, sušilec s toplim zrakom in daljinski
upravljalnik, preprost za uporabo.

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 uporabo, njegove funkcije lahko upravljate intuitivno in je primeren za ambient vsake kopalnice.

ZA VSE POTREBE
Model Geberit AquaClean Tuma je na voljo kot
kompletna WC naprava s skritimi priključki za
elektriko in vodo. Alternativno pa ga ponujamo
tudi kot nastavek za WC, ki je opremljen z istimi
funkcijami kot kompletna WC naprava in se lahko
naknadno kombinira z različnimi že vgrajenimi
straniščnimi školjkami. Predvsem v najemniških
stanovanjih je nastavek za WC lahko hitro in brez
težav nameščen.

FUNKCIJE MODELOV GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT
IN CLASSIC

DODATNE FUNKCIJE UDOBJA PRI MODELU GEBERIT
AQUACLEAN TUMA COMFORT

Pregleden in priročen daljinski upravljalnik

Pršna tehnologija WhirlSpray s petimi nastavljivimi
stopnjami intenzivnosti

Ločena damska prha

Pršna tehnologija WhirlSpray s petimi
nastavljivimi stopnjami intenzivnosti

Ločena damska prha

Školjka brez roba s tehniko splakovanja
TurboFlush

SoftClosing

WC školjka brez roba

Pregleden in priročen daljinski upravljalnik
Individualno nastavljiv položaj tuš ročice

Ogrevano sedišče

Funkcija QuickRelease za pokrov in desko
straniščne školjke

Sušilnik

Orientacijska osvetlitev v različnih barvnih
odtenkih

Prepoznavanje uporabnika

Oscilirajoča prha

Individualno nastavljiv položaj tuš ročice

Funkcija odstranjevanja vodnega kamna

Funkcija odstranjevanja vodnega kamna

Odstranjevanje neprijetnih vonjav
Nastavljiva temperatura vode za prhanje

Funkcija za varčevanje z energijo

SoftClosing

Prepoznavanje uporabnika
Oscilirajoča prha

Geberit App

Funkcija QuickRelease za pokrov		
straniščne školjke
Funkcija za varčevanje z energijo
Geberit App

Nastavljivost temperature pršne vode
(samo s pomočjo Appa)
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UDOBNO PRHANJE
ENOSTAVNO
ČIŠČENJE
Stilsko usklajeno: Breznivojski pršni prostori so najnovejši trend, na voljo
pa je množica atraktivnih modelov. Večinoma so zahtevni tako glede
vgradnje kot glede vzdrževanja. Geberit pa v svojih inovativnih rešitvah,
ki obsegajo različne načine odvodnjavanja breznivojskih pršnih prostorov,
združuje maksimalno oblikovalsko svobodo, enostavno čiščenje in
zanesljivost pri vgradnji ter delovanju.

ENOSTAVNO ČISTO
Geberitove rešitve za pršne prostore
ne puščajo prostora za umazanijo in
jih je preprosto čistiti.
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ESTETIKA
Brezčasen izgled zagotavlja
prefinjeno estetiko, ki je vedno
v modi.

VARNOST
Varnost zagotavljata Geberitova
sistemska tehnika in know-how.

39

TALNA PRŠNA PLOŠČA GEBERIT SETAPLANO

Prednosti materiala:
• Enostavno čiščenje

ZAČUTI
VZLJUBI

• Svilnato mehak izgled
• Odlične protizdrsne lastnosti

KAKOVOSTEN DIZAJN
Talna pršna plošča Geberit Setaplano je
izdelana iz kakovostne mineralne mase,
katere površina je svilnato mehka in topla.

Odotok je postavljen ob rob
plošče, kar zagotavlja
več prosotra za gibanje in
preprečuje zastajanje vode.
→

PREDNOSTI PRI HIGIENI
Površina je zelo odporna, brez por in
zato enostavna za čiščenje. Na območju
odtoka ni nobenih robov, na katerih bi se
lahko nalagala umazanija. Prav posebej pa
čiščenje olajša lovilec las, ki ga je mogoče
enostavno odstraniti in očistiti.

900 x 1800
800 x 1500
1000 x 1400
1200 x 1200
1000 x 1000
900 x 900
800 x 800

1000 x 1200

900 x 1400

800 x 1400

900 x 1200

800 x 1200

900 x 1000

800 x 1000

Za več informacij o talni pršni plošči
Geberit Setaplano obiščite
www.geberit.si/setaplano
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PRŠNA KAD GEBERIT SESTRA

ELEGANTNO IN
UNIKATNO
bela

siva

grafitna

→

V praksi preizkušeno
sito za lase, ki se zlahka
izvleče in očisti, s čimer
zagotavlja optimalno
higieno.

Prednosti materiala:
• Enostavno čiščenje
• Avtentičen videz kamna
• Teksturirana površina je zelo prijetna na dotik
• Protizdrsna površina
Zaradi preizkušene tehnike sifoniranja je sedaj v mogoče vgraditi odtok,
ki navduši ne le zaradi svoje majhnosti, temveč tudi zaradi preprostosti, 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 kamene smole, ustvarja edinstven kamnit videz in je na voljo v treh
modernih barvah - beli, sivi in barvi grafita. Reliefna, na dotik prijetna površina ne drsi, s tem pa je za uporabnike prhe zagotovljena tudi kar najvišja
varnost.

↑

Fina struktura površine daje
pršni kadi avtentični videz
kamna, hkrati pa zagotavljajo trdno podlago pod tušem.

900 x 900

900 x 1600

800 x 1600

900 x 1400

800 x 1400

900 x 1200

800 x 1200

900 x 1000

800 x 1000

Za več informacij o pršni kadi
Geberit Sestra obiščite
www.geberit.si/sestra
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PRŠNE KANALETE GEBERIT CLEANLINE

ENOSTAVNO
ČISTO

ENOSTAVNA VGRADNJA
Pršna kanaleta iz nerjavnega jekla je
primerna za vse vrste talnih oblog. Dolžino prilagodite med vgradnjo. Na voljo so
štirje različni profili, ki omogočajo različne
načine vgradnje.
↓

CleanLine20

CleanLine60

CleanLine60 za tanke obloge

ODVODNJAVANJE BREZ KOPIČENJA
UMAZANIJE
Z inovativnim načinom odvodnjavanja
pršne kanalete Geberit CleanLine
zagotavljajo stalno, hitro in celovito
higieno, saj umazanija nima na voljo
površin, na katerih bi se kopičila. Brušeno
nerjavno jeklo poskrbi za ujemanje z
vsakim stilom in dolgotrajno eleganco.

ENOSTAVNO PRILAGAJANJE
DOLŽINE ZA NEOMEJENO
OBLIKOVALSKO SVOBODO
Ker so pršne kanalete Geberit CleanLine
enostavne za vgradnjo, njihovo dolžino
pa je mogoče prilagoditi na želeno dolžino,
so možnosti za oblikovanje prostora
praktično neomejene.

CleanLine80
←
IZGLED IN FUNKCIONALNOST
Popoln tok vode – ne glede na to, kam
postavite pršno kanaleto. Popoln užitek
pri prhanju – ne glede na to, kje stojite.
Breznivojski pršni prostori vas odrešijo
neprijetnih robov.
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Za več informacij o pršnih kanaletah
Geberit CleanLine obiščite
www.geberit.si/cleanline

VEDNO UREJENO IN ČISTO
Vgrajeno sito učinkovito zadržuje
lase in umazanijo. Zlahka ga odstranite
in očistite.
45

Pregled prednosti:
• B
 reznivojski pršni prostor izboljša videz
celotne kopalnice.
• S
 tenski odtok ohranja neprekinjeno površino
tal in omogoča preprosto čiščenje.

STENSKI PRŠNI ODTOK GEBERIT

• E
 legantno zasnovan odtok s temeljito
preizkušeno tehnologijo, skrito v steni.
Stenski odtok je bil razvit na podlagi izkušenj,
pridobljenih s 60 milijoni podometnih vgradenj.

ČISTA
ELEGANCA

PRILAGODLJIVO
Pokrov lahko prilagodite
želenemu vzorcu ploščic.
↓

BARVE/MATERIALI

Sijajni krom

Alpsko bela

←
Stenski pršni odtok Geberit
se zaradi pestre izbire različnih
okrasnih pokrovov poda v
vsako kopalnico.

Ščetkano nerjavno jeklo

Za več informacij o rešitvah
za breznivojske prhe obiščite
Za keramični vstavek
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www.geberit.si/prhe
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114
114

TEHNIČNI
PODATKI
1

SPLAKOVALNI
SISTEM
GEBERIT OMEGA

2

SPLAKOVALNI
SISTEM
GEBERIT SIGMA

Optimalno načrtovanje kopalnice. Ob načrtovanju
svoje sanjske kopalnice ne prepustite ničesar
naključju: tukaj najdete pregled osnovnih tehničnih
podatkov za izdelke, predstavljene v brošuri.

• P
 odometni splakovalnik Geberit Omega (12 cm)
z vgradno višino najmanj 82 cm
• Debelina (pred)stene najmanj 12 cm

17
17

• Aktiviranje s sprednje strani ali od zgoraj
z aktivirnimi tipkami serije Omega

112

• Zagotovljena dobavljivost funkcionalnih
nadomestnih delov 25 let

82
82

• Podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm
z vgradno višino najmanj 112 cm

114

6

24

• Podometni splakovalnik Geberit Sigma 8 cm
z vgradno višino najmanj 114 cm

SESTRA.
16
PIATTI DOCCIA

• D
 ebelina (pred)stene najmanj 12 cm ali
samo 8 cm

4

• Aktiviranje s sprednje strani z aktivirnimi tipkami
serije Sigma
• Z
 agotovljena dobavljivost funkcionalnih
nadomestnih delov 25 let

17

REŠITVE GEBERIT
ZA BREZNIVOJSKE
PRŠNE PROSTORE

• Za novogradnje in prenove
• Stenski odtok za prho Geberit: za podometne
ali nadometne armature
• Pršna kanaleta Geberit CleanLine: na voljo v treh
velikostih, možno rezanje na želeno dolžino
• Talna pršna plošča Geberit Sestra je na voljo v 9
dimenzijah in v 3 barvah
• Talna pršna plošča Geberit Setaplano je na voljo
v 13 dimenzijah

4

SANITARNI
MODULI
GEBERIT
MONOLITH
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• Sanitarni modul za WC (talna ali stenska WC
školjka) ali tuš WC, višina 114 cm
• S
 anitarni modul za WC (talna ali stenska WC
školjka) ali tuš WC, višina 101 cm
• Sanitarni modul za bide z držalom za brisačo,
višina 101 cm

114
114
114

112

Piatto doccia

Piatto doccia extrapiatto in resin stone. Superficie antiscivolo. Foro per piletta da 90mm. Installazione sopra e a filo pavimento.

82

3

112
98
112
112

82
82

Stenski odtok za prho
Geberit

B

82

SESTRA.
PIATTI DOCCIA

Geberit CleanLIne

½

½

Geberit Sestra

Geberit Setaplano

4

L

Dimenzije
v cm
80 x 100
30 – 90, 30 – 130, 30 – 160
125
80 x 120
114
17
80 x 140
Piatto doccia
17
17
modello
colore
art.
Piatto doccia extrapiatto in resin stone. Superficie antiscivolo. Foro per piletta da 90mm. Installazione sopra e a filo pavimento.80 x 160
Sestra piatto doccia quadrato 90x90
bianco
550.250.00.1
90 x 90
Sestra piatto1:10
doccia
quadrato 90x90
grafite
550.270.00.1
PRO_1102120_ZEI_001
/ 6 x 80%
90 x 100
B
Sestra piatto doccia quadrato 90x90
grigio pietra
550.260.00.1
82
90 x 120
82
82
½
½
90 x 140
Sestra piatto doccia rettangolare 100x70
bianco
550.203.00.1
90 x 160
4
Sestra piatto doccia rettangolare 100x70
grafite
550.223.00.1

Sestra piatto doccia rettangolare 100x70
grigio pietra
PRO_1102115_ZEI_002
1:10 / 6 x 80%
Sestra piatto doccia rettangolare 100x80
bianco
Sestra piatto doccia rettangolare 100x80
grafite
Sestra piatto doccia rettangolare 100x80
grigio pietra
Sestra
piatto doccia rettangolare 100x90
bianco
L colore
modello
Sestra
piatto
doccia
rettangolare
100x90
grafite
Sestra piatto doccia quadrato 90x90
bianco
Sestra
piattopiatto
doccia
rettangolare
100x90
grigiografite
pietra
125
Sestra
doccia
quadrato
90x90
PRO_1102120_ZEI_001
1:10
/ 6 x 80%
17
Sestra
piatto
doccia
rettangolare
120x70
bianco
Sestra piatto doccia quadrato 90x90
grigio pietra
Sestra
piatto
doccia
rettangolare
120x70
grafite
PRO_1102115_ZEI_001
1:10
/ 6 x 80%
Sestra
piatto
doccia
rettangolare
100x70
bianco
Sestra
piattopiatto
doccia
rettangolare
120x70
grigiografite
pietra
Sestra
doccia
rettangolare
100x70
Sestra
piatto
doccia
rettangolare
120x80
bianco
82 grigio pietra
Sestra piatto doccia rettangolare 100x70
PRO_1102115_ZEI_002
1:10 / 6 x 80%
Sestra
piattopiatto
doccia
rettangolare
120x80
grafite
Sestra
doccia
rettangolare
100x80
bianco
Sestra
piattopiatto
doccia
rettangolare
120x80
grigiografite
pietra
Sestra
doccia
rettangolare
100x80
Sestra
piatto
doccia
rettangolare
120x90
bianco
Sestra piatto doccia rettangolare 100x80
grigio pietra
Sestra
piattopiatto
doccia
rettangolare
120x90
grafite
Sestra
doccia
rettangolare
100x90
bianco
L
Sestra
piattopiatto
doccia
rettangolare
120x90
grigiografite
pietra
Sestra
doccia
rettangolare
100x90
Sestra
piattopiatto
doccia
rettangolare
140x70
bianco
Sestra
doccia
rettangolare
100x90
grigio pietra
125
Sestra
piatto
doccia
rettangolare
140x70
grafite
Sestra piatto doccia rettangolare 120x70
bianco
Sestra piatto doccia rettangolare 140x70
grigio pietra

L

125

PRO_1102115_ZEI_003 1:10 / 6 x 80%

82

PRO_1102115_ZEI_003 1:10 / 6 x 80%

L

euro
495.00
495.00
82 495.00
82
82
510.00
510.00
550.213.00.1
510.00
550.252.00.1
525.00
550.272.00.1
525.00
550.262.00.1
525.00
550.253.00.1 art.555.00euro
550.273.00.1
550.250.00.1555.00
495.00
550.263.00.1
550.270.00.1555.00
495.00
550.204.00.1
550.260.00.1570.00
495.00
550.224.00.1
550.203.00.1570.00
510.00
550.214.00.1
550.223.00.1570.00
510.00
550.254.00.1
550.213.00.1585.00
510.00
550.274.00.1
550.252.00.1585.00
525.00
550.264.00.1
550.272.00.1585.00
525.00
550.255.00.1
550.262.00.1615.00
525.00
550.275.00.1
550.253.00.1615.00
555.00
550.265.00.1
550.273.00.1615.00
555.00
550.205.00.1
550.263.00.1660.00
555.00
550.225.00.1
550.204.00.1660.00
570.00
550.215.00.1
660.00

B

Dimenzije
v cm
80 x 80
80 x 100
80 x 120
80 x 140
80 x 150
90 x 90
90 x 100
90 x 120
90 x 140
90 x 180
100 x 100
100 x 120
100 x 140
120 x 120
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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
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