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NA OBÁLKE

Praktický úložný priestor: Výhodou skrin-
ky Geberit Acanto je zrkadlo, v ktorom 
sa môžete vidieť aj pri otvorených dvier-
kach. Priehradky na vnútorných stranách 
dobre poslúžia na uloženie kozmetiky a 
iných drobností.
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Vladimír Sedlačko
konateľ  spoločnosti

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI,
UŽ STE NIEKEDY POČULI O 
INFORMAČNÝCH MODELOCH 
BUDOV, SKRÁTENE BIM? 
MOŽNO STE S NIMI DOKONCA 
UŽ PRACOVALI? MY SI ICH 
NEMÔŽEME VYNACHVÁLIŤ.

Pomocou BIM je možné vytvárať digitálne modely obsa-
hujúce komplexné a vysoko presné informácie o stavbe 
– samozrejme vrátane sanitárnych inštalácií. BIM výrazne 
zvyšuje spoľahlivosť a efektivitu navrhovania a následnej 
realizácie stavebného projektu. Virtuálny model je navyše 
kedykoľvek prístupný pre všetkých účastníkov projektu. 
Zmeny možno sledovať v reálnom čase a k chybám vďa-
ka tomu dochádza len výnimočne.

S BIM dátami Geberit máte prístup k našej aktuálnej pro-
duktovej ponuke v slovenčine.  BIM dáta pre našich  
používateľov neustále aktualizujeme a ponúkame k nim 
šikovné doplnkové funkcie, ktoré vám pomôžu s navrho-
vaním a dimenzovaním sanitárnych inštalácií. O našej  
najnovšej aktualizácii sa dočítate na strane 17.

To je len jeden z mnohých zaujímavých článkov v tomto 
vydaní. Prajem vám zábavné a poučné čítanie.
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LEPŠIE KÚPEĽNE,
LEPŠÍ ŽIVOT

Väčšia prehľadnosť 
s flexibilnou magnetickou 
tabuľou Geberit

Funkčný a čistý odtok 
vďaka hrebeňovej vložke

Svieži vzduch 
s jednotkou odsávania 
zápachu DuoFresh

Vylepšenie vášho každodenného života môže byť jednoduché. 
Aj vďaka kúpeľniam Geberit. Tie vám poskytnú veľa praktických 
funkcií, množstvo úložného priestoru, riešenia pre dokonalú čistotu 
a navyše majú atraktívny dizajn. V skratke: Lepšie kúpeľne, lepší život 
Zistite viac na www.geberit.sk.

Čistejšia toaleta vďaka 
technológii splachovania 
Rimfree®
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SPOKOJNÝ ZÁKAZNÍK DÔVERUJE 
ORIGINÁLU
Spoločnosť Geberit vyrobila svoju prvú 
podomietkovú splachovaciu nádržku už 
pred 57 rokmi a počas tohto obdobia ju 
neustále vylepšuje a zdokonaľuje. Dnes, 
po vyše piatich desaťročiach sa toto rie-
šenie stáva štandardom v našich kúpeľ-
niach. Svedčí o tom aj vyše 60 miliónov 
podomietkových WC nádržiek Geberit 
predaných po celom svete, z ktorých 
vyše 2 milióny sa nachádzajú v českých a 
slovenských domácnostiach. 

Ako poďakovanie za dlhoročnú dôveru, 
pripravila spoločnosť Geberit 21 špičko-
vých sprchovacích WC Geberit Aqu-
aClean Sela, ktoré vás po použití toalety 
umyjú a ponúkajú množstvo ďalších zaují-
mavých funkcii vrátane nočného orien-
tačného svetla. Vyhrať ich môžete v 
rámci výhernej akcie Ponuka 2021  až do 
novembra 2021. Stačí si i zakúpiť jeden z 
akciových originálnych podomietkových 
systémov Geberit a zaregistrovať sa.

www.geberit.sk/2021

27.01.21   9:53

JÁN VOLKO – AMBASÁDOR  
GEBERIT AQUACLEAN 
Európske špičky spojili svoje sily, aby 
predstavili špičkový produkt. Geberit 
AquaClean je výsledkom dlhodobej a cie-
ľavedomej tímovej spolupráce výskumní-
kov a dizajnérov. Kombinuje v sebe do 
detailov prepracované technológie s er-
gonomickým dizajnom. 

Podobne aj v športe je dlhodobá a cieľa-
vedomá tímová spolupráca nutnosťou 
pre vstup medzi európsku športovú 
špičku. Slovenskému šprintérovi Jánovi 
Volkovi sa to darí, zbiera medaily v európ-
skych súťažiach. Preto sme veľmi radi, že 
sa stal ambasádorom Geberit AquaClean 
a že si vzájomne budeme pomáhať v do-
sahovaní cieľov. 

Prečo práve on? Sme presvedčení, že 
zdieľame spoločné hodnoty, ktoré stoja 
za každým úspechom: odhodlanie, úsilie, 
svedomitosť a vytrvalosť. 

www.geberit-aquaclean.sk/janvolko
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ŠIKOVNÉ ÚLOŽNÉ RIEŠENIA PRE KÚPEĽŇU

PORIADOK
VYTVÁRA PRIESTOR

V skrinke s výsuvom 
budete mať všetky veci 
pohodlne prístupné a 
usporiadané. Bez prob-
lémov sa vám sem  
vojdú aj vysoké pred-
mety.

6 Know-how   jeseň/zima 2021
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Mať v kúpeľni dosť miesta na všetky 
veci je snom mnohých z nás. Avšak veľa 
kúpeľní skrátka nie je dosť veľkých na 
to, aby našim požiadavkám na priestor 
dokázali vyhovieť. Pri zariaďovaní kú-
peľne môžete využiť niekoľko šikovných 
riešení, ktoré si dokážu poradiť s ne-
dostatkom miesta. Okrem priestorovo 
úspornej sanitárnej keramiky Geberit je 
k dispozícii tiež široký sortiment kúpeľ-
ňového nábytku, ktorý na maximum vy-
užíva dostupný priestor a pomáha krotiť 
chaos a neporiadok.

↑

Rozmiestnenie magnetických boxov rôznych veľkostí možno 
na dizajnovej tabuli meniť podľa potreby. Výborne sa hodia na 
toaletné potreby, ktoré chcete mať stále poruke. Môžete ich 
kombinovať aj s ďalšími kúpeľňovými sériami Geberit.

↑

V zrkadle sa môžete vidieť dokonca aj vtedy, keď je skrinka 
otvorená. Často používané veci odporúčame uložiť do poličiek 
umiestnených v pohodlnej výške na vnútornej strane dvierok. 

VÝROBKY & RIEŠENIA

KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ACANTO –  
ZÁŽITOK Z PRIESTORU
Geberit Acanto ponúka premyslené riešenia, ktoré 
dokážu vykúzliť praktický úložný priestor aj v malých 
kúpeľniach. Patria sem napríklad posuvné úložné boxy 
v umývadlovej skrinke, štíhla vysoká skrinka s vý-
suvmi, háčiky na uteráky alebo tabuľa s magnetickými 
boxmi, ktoré možno kedykoľ vek ľubovoľne premiest-
niť podľa aktuálnych potrieb.

Vnútorný priestor umývadlovej skrinky je na prvý po-
hľad prehľadný a vďaka modulárnemu charakteru tiež 
flexibilne prispôsobivý. Úložné boxy v zásuvkách mô-
žete presúvať tak, ako sa vám to momentálne hodí. 
Kúpeľňový nábytok Acanto je štíhly, a predsa posky-
tuje dostatok úložného miesta dokonca aj v kúpeľ-
niach s malou podlahovou plochou.

7
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Modulárny nábytok série 
VariForm. Priam vyzýva ku 
kombinovaniu a kreatívnemu 
vytváraniu rôznych zostáv.

KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT VARIFORM – 
JEDINEČNÁ KREATÍVNA VOĽNOSŤ
Umývadlová skrinka Geberit VariForm pre umývadlá 
na dosku je k dispozícii s jednou, dvomi alebo tromi 
zásuvkami. Pokiaľ je v kúpeľni treba ešte viac úložného 
priestoru alebo dve umývadlá, je možné vzájomne 
prepojiť viac typov umývadlových skriniek. Umývadlá 
Geberit VariForm majú mimoriadne kompaktné roz-
mery. Umývadlové skrinky VariForm sa dodávajú s 
priestorovo úspornou zápachovou uzávierkou, preto 
sú zásuvky navrhnuté bez výrezu a celý vnútorný 
priestor možno efektívne využiť. Pre lepšie udržiava-
nie poriadku možno zásuvky vybaviť modulárne rieše-
nými organizérmi.

8 Know-how   jeseň/zima 2021
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VÄČŠÍ KOMFORT VĎAKA ZRKADLOVÝM 
SKRINKÁM – VEĽA PRIESTORU NA KOZMETIKU
Zrkadlové skrinky by nemali byť podceňované pri plá-
novaní kúpeľne. Poskytujú totiž cenný úložný priestor 
v pohodlne prístupnej výške. K dispozícii sú v rovna-
kých šírkach ako väčšina umývadiel a malých umýva-
diel, preto sa hodia prakticky do každej kúpeľne. 
Dobré osvetlenie priestoru okolo umývadla navo-
dzuje príjemnú atmosféru, a to aj v malých kúpeľniach. 

ZRKADLOVÁ SKRINKA GEBERIT OPTION PLUS
Zrkadlová skrinka Geberit Option Plus má kompaktný 
dizajn, ktorý však vôbec neuberá na pohodlí. Vďaka 
svojmu univerzálnemu dizajnu sa hodí ku každému 
umývadlu. Prehľadný vnútorný priestor a výškovo na-
staviteľné sklenené police poskytujú dostatok úlož-
ného miesta.

↑

Zrkadlové skrinky Geberit Option Plus sú priestorné a sú vybavené 
zrkadlami aj na vnútorných plochách skrinky. Pridanú hodnotu po-
skytujú ďalšie funkcie ako napríklad priame a nepriame osvetlenie, 
zväčšovacie zrkadielko alebo elektrická zásuvka s USB portom.

VÝROBKY & RIEŠENIA 
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Dobrá rada nad zlato. Zákazník ocení, keď mu pomôžete zo-
rientovať sa v širokej ponuke sanitárnych výrobkov, dáte mu 
pár praktických tipov a poradíte mu s výberom vhodného  
dizajnu a funkcií. Virtuálny showroom splachovacích tlačidiel 
vám pri tom môže byť veľkou oporou. 

VIRTUÁLNY SHOWROOM OVLÁDACÍCH TLAČIDIEL

AKÉ TLAČIDLO
BUDE TO PRAVÉ?

10 Know-how   jeseň/zima 2021
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←

Nový virtuálny 
showroom je prehľad-
ný, ukazuje inšpiratív-
ne realizácie a umož-
ňuje porovnávanie 
výrobkov. Je cenným 
sprievodcom pri výbe-
re vhodného tlačidla 
splachovania.

←

Pôvodný showroom 
tlačidiel splachovania 
poskytol dobrú službu 
tým, ktorí presne ve-
deli, čo hľadajú.

Kto stavia alebo renovuje kúpeľňu, toho čaká celý rad 
dôležitých rozhodnutí – musí si vybrať to správne 
umývadlo, sprchové armatúry či vhodné obklady. Po-
pri tom sa niekedy zabúda na menej nápadné detaily – 
napríklad splachovacie tlačidlo. Pritom práve vhodne 
zvolené tlačidlo môže dodať kúpeľni ten správny 
šmrnc. Keď sa podarí rozhodnúť o tlačidle už vo fáze 
projektu, je možné ho vybaviť praktickými doplnko-
vými funkciami ako napríklad jednotkou odsávania 
zápachu alebo nočným orientačným svetlom.

VÝBER NEMUSÍ BYŤ ZLOŽITÝ
Geberit pripravil na svojich webových stránkach vy-
lepšený online konfigurátor splachovacích tlačidiel. 
Inštalatéri a projektanti môžu s jeho pomocou poskyt-
núť svojim zákazníkom odborné poradenstvo. Konfi-
gurátor ponúka ucelený prehľad sortimentu ovláda-
cích tlačidiel Geberit a vďaka intuitívnemu 
používateľskému rozhraniu je cenným pomocníkom 
pri vyhľadávaní vhodného modelu. Jedným kliknutím 
sa pri každom tlačidle zobrazia informácie o farbách, 
materiáloch, možných spôsoboch použitia a dostup-
ných funkciách. Fotografie ukážkových realizácií po-
slúžia ako inšpirácia pre návrh vlastnej vysnívanej 
kúpeľne. 

Zákazníci, ktorí už majú predstavu o tom, čo hľadajú, 
môžu na úvodnej stránke vyfiltrovať podľa niekoľkých 
parametrov požadované modely. Jedným kliknutím je 
možné porovnať niekoľko typov tlačidiel, farieb či ma-
teriálov. Rozdiel medzi čiernou Sigma50, Sigma60 
alebo Sigma30 je potom zrejmý na prvý pohľad. Pre 
zvolený model sa automaticky zobrazia dostupné 
funkcie, napríklad jednotka odsávania zápachu alebo 
nočné orientačné svetlo. Zákazníci tak môžu okamžite 
zistiť, aké možnosti vybrané tlačidlo ponúka, a môžu 
zvážiť tiež ďalšie funkcie, s ktorými pôvodne ani nerá-
tali.

SO ZÁKAZNÍKMI, PRE ZÁKAZNÍKOV
Konfigurátor tlačidiel bol jedným z prvých digitálnych 
projektov, na ktorom sa vo fáze vývoja podieľali sku-
toční zákazníci. Dôležitú rolu hrali najmä pri vylepšo-
vaní jeho vzhľadu a vytváraní používateľsky príjemnej 
navigácie.

„Naším cieľom bolo poskytnúť zákazníkom jednodu-
cho použiteľnú, atraktívnu a zároveň informačne na-
bitú platformu,“ zhŕňa Sandra Zottl, projektová mana-
žérka pre digitálny B2C marketing. „Bez pomoci z ich 
strany by to nešlo.“ Pri vývoji sa vzali do úvahy priania 
zákazníkov a ich skúsenosti s používaním pôvodnej 
verzie virtuálneho showroomu. Pre našich testerov 
však práca ešte zďaleka nekončí. Teraz zhromažďu-
jeme spätnú väzbu zo všetkých návštev showroomu 
a používame ju na jeho ďalšie vylepšovanie.

Predveďte zákazníkom nový 
showroom ovládacích tlačidiel spla-
chovania počas vašej najbližšej kon-
zultácie: Showroom ovládacích tlači-
diel (geberit.sk).
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Ako by mali zákazníci vnímať značku 
Geberit a kde s ňou vlastne prichá-
dzajú do kontaktu? Čo naše výrobky 
vizuálne odlišuje od ostatných, takže 
sú ihneď rozpoznateľné? To sú len 
niektoré z mnohých otázok, ktorými 
sa Christoph Behling zaoberá na pos-
te vedúceho dizajnovej stratégie. 

JEDNOTNÁ PREZENTÁCIA ZNAČKY

JASNÝ
GEBERIT

Pozná ich takmer každý inštalatér – modré montážne 
prvky Duofix, čierne kanalizačné rúry alebo typický 
dizajn ovládacích tlačidiel Sigma. Na prvý pohľad je 
jasné, že ide o výrobky značky Geberit, ktorá je syno-
nymom kvality a jednoduchej inštalácie.

Od roku 2015 vyrába Geberit tiež širokú škálu kúpeľ-
ňovej keramiky a nábytku. V dôsledku tohto rozšírenia 
sortimentu dnes môže Geberit ponúknuť ucelené rie-
šenia pre kúpeľne – a to ako za stenou, tak aj pred 
stenou. So vstupom do tohto nového trhového seg-
mentu bolo však nutné upraviť spôsob prezentácie 
značky Geberit a viac sa zamerať na komunikáciu s 
koncovými zákazníkmi. 

Aby bolo možné rozvíjať značku rovnakým smerom a 
tempom ako v marketingu, tak aj vo vývoji  produktov, 
rozhodol sa Geberit koncom roku 2020 vytvoriť novú 
medzirezortnú pozíciu vedúceho dizajnovej stratégie. 
Tejto role sa chopil londýnsky priemyslový dizajnér 
Christoph Behling. On a jeho tím pracujú pre Geberit 
už viac než 14 rokov a stáli pri zrode mnohých úspeš-
ných výrobkov Geberit. 

12 Know-how   jeseň/zima 2021
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↑ 

Nový výstavný stánok The House of 
Geberit prezentuje značku Geberit 
ako dodávateľa sanitárnych produk-
tov „pred stenou aj za stenou“.

↑

Osobný rozhovor tvárou v tvár a online komunikácia sa dnes 
prelínajú a vytvárajú konzistentnú zákaznícku skúsenosť.

Tri otázky pre Christopha Behlinga, 
vedúceho dizajnovej stratégie

NOVÉ VNÍMANIE ZNAČKY

V budúcnosti sa chce Geberit zamerať na integrovaný dizajn. 
Čo si pod tým máme predstaviť?
Dizajn sa za posledných 20 rokov dosť zmenil. Už dávno nestačí 
len vyrobiť dobrý produkt. Je toho oveľa viac. Počnúc výstav-
ným stánkom, cez obal výrobku, až po online konfigurátor – 
skrátka všetko, čo zákazník vníma. Všetky časti skladačky do 
seba musia zapadnúť, aby vznikol ucelený obraz. Až potom zá-
kazník pochopí, prečo je Geberit taký unikátny. A práve o to sa 
integrovaný dizajn snaží.

Nakoľ ko je v dnešnej dobe dôležitá znalosť značky medzi  
zákazníkmi?
Na príklade spoločnosti Apple je vidieť, čo je možné dosiahnuť, 
keď sú výrobky, reklama a nákupná skúsenosť do posledného 
detailu zladené. Je jedno, či hovoríme o telefóne, príslušenstve, 
obale, webových stránkach alebo obchodoch – v Apple do seba 
všetko zapadá. So sanitárnymi výrobkami Geberit je to po-
dobné. Inštalatéri v celej Európe poznajú naše rúry, WC nádržky, 
montážne prvky a veľa ďalších výrobkov už z diaľky. Radi s nimi 
pracujú, pretože sú kompatibilné a dobre premyslené. K spokoj-
nosti prispieva veľkou mierou aj to, že naše montážne návody, 
aplikácie a katalógy sú intuitívne, zrozumiteľné a prehľadné. 

Ako je možné ovplyvniť vnímanie značky Geberit zo strany 
koncových zákazníkov?
Toto nie je v silách jedného dizajnéra. Zákaznícku skúsenosť for-
muje mnoho rôznych zamestnancov. Pozitívne ovplyvniť asociá-
cie spojené so značkou sa podarí iba vtedy, keď budú všetci – 
vývoj, marketing, predaj a nákup – spolupracovať na vytváraní 
jednotného obrazu. Koncoví používatelia a dokonca ani develo-
peri, architekti či interiéroví návrhári sa o sanitárnu techniku 
zvyčajne veľmi nezaujímajú. Oveľa viac im záleží na tom, aby plá-
novaná kúpeľňa bola dostatočne priestranná, praktická a hlavne 
– esteticky atraktívna. Preto je dôležité, aby koncoví zákazníci a 
im blízke cieľové skupiny vnímali značku Geberit jednotne. 

13
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Toalety bez splachovacieho okraja 
dnes majú zelenú. Geberit reagoval 
na zvýšený dopyt a rozšíril kúpeľňovú 
sériu Geberit Selnova hneď o niekoľ-
ko modelov.

GEBERIT SELNOVA

EŠTE VIAC
RIMFREE TOALIET

V roku 2021 sa základná kúpeľňová séria Geberit  
Selnova rozrástla o šesť nových toaliet Rimfree®. Päť 
stojacích a jedno závesné WC sú poňaté v nadčaso-
vom dizajne, ktorý je pre túto kúpeľňovú sériu typický. 
Tri z nových toaliet majú kompaktné rozmery, jedna je 
typu Comfort s predĺženým vyložením.

NOVÉ STOJACIE A ZÁVESNÉ MODELY
Nové stojacie toalety Geberit Selnova pokrývajú celý 
rad stavebných situácií v kúpeľni. Zákazníci majú na 
výber toalety so zvislým alebo vodorovným odpadom 
a splachovacie nádržky na omietku alebo pod omietku. 
Ponuku dopĺňa stojacie WC v zadnej časti priliehajúce 
k stene a tri stojacie WC, ktoré sú kompatibilné s no-
vou hranatou nádržkou na omietku. Výhodou tejto 

↑

V roku 2021 sme roz-
šírili sériu Selnova o 
nové toalety bez spla-
chovacieho okraja.

keramickej nádržky je, že ju možno otočiť o 180 stup-
ňov podľa toho, či sa bočný prívod vody nachádza 
vpravo alebo vľavo. Vďaka možnosti otočenia má 
nádržka iba jeden otvor na prívod vody, čo sa pozi-
tívne podpísalo na jej vzhľade.

Séria Selnova Compact sa rozrástla o nové závesné 
WC bez splachovacieho kruhu v hranatom dizajne. 
Tvorí dokonalý pár s bidetom Geberit Selnova  
Compact.

VÝROBKY & RIEŠENIA  
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→

Vždy v centre pozor-
nosti – sanitárny mo-

dul Monolith s čelným 
panelom z kameniny v  
bridlicovom vzhľade a 
bočným opláštením v 
dizajne čierny chróm.

Geberit Monolith, splachovacie tlačidlá 
a nábytok kúpeľňovej série Geberit  
VariForm sú teraz k dispozícii v nových 
farbách.

NOVÉ FARBY

VIAC KREATÍVNEJ
VOĽNOSTI

VŠESTRANNÝ SANITÁRNY MODUL
Nové trendové odtiene sanitárnych modulov Geberit 
Monolith a Monolith Plus rozširujú možnosti dizajno-
vého stvárnenia kúpeľne. Čelný panel je teraz k dispo-
zícii v dvoch nových farbách skla – čierna láva a pies-
kovosivá. Čierne, biele a mätové sklo zostávajú v 
sortimente aj naďalej.

Okrem toho sme rozšírili ponuku o dva úplne nové 
čelné panely z kameniny so vzhľadom betónu a brid-
lice. Každý z nich je originál s jedinečnou kresbou. 
Moduly s tmavými čelnými panelmi – čierne sklo, sklo 
láva a kamenina so vzhľadom bridlice budú doplnené 
bočným opláštením v dizajne čierny chróm. Svetlé 
farby čelných panelov budú mať naďalej bočné 
opláštenie zo svetlého eloxovaného  hliníka.

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ VO FARBE LÁVA A 
PIESKOVOSIVÁ
Novinky sa objavili aj v sortimente splachovacích tla-
čidiel. Doterajšie farby hnedé a pieskové sklo boli na-
hradené novými odtieňmi čierna láva a pieskovosivá. 
Zmena sa týka modelov Sigma21, Sigma50, Sigma60, 
Sigma70, Omega60, typ 70 a typ 50.

GEBERIT VARIFORM TERAZ AJ V DEKÓRE 
DUBU
Nábytok zo série VariForm ponúkame už aj v dekóre 
dubového dreva. Nová povrchová úprava umývadlový 
priestor príjemne preteplí a spolu s umývadlom  
VariForm na dosku vytvára harmonickú kombináciu v 
pokojnom ľahkom dizajne. Nábytok VariForm je teraz 
k dispozícii v štyroch povrchových úpravách: biela, 
matná láva, orech hickory a dub.

→

Umývadlo Geberit  
VariForm vsadené  

do skrinky v dekóre 
dubové drevo.
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Kvalita výrobkov Geberit je definovaná ich šetrnosťou k životnému 
prostrediu, trvanlivosťou a ochranou prírodných zdrojov. Táto zá-
sada platí aj pri používaní plastov. Pretože plast je recyklovateľný, 
Geberit stále častejšie používa takzvané plastové regranuláty.

PLASTOVÝ REGRANULÁT V AKCII

VŠETKY PLASTY
NIE SÚ ROVNAKÉ

Geberit používa plasty na výrobu vysoko 
kvalitných výrobkov so zaručene dlhou 
životnosťou. Pritom sa snaží používať 
tento výrobný materiál čo možno najefek-
tívnejším a najhospodárnejším spôsobom. 
Umelé hmoty majú z hľadiska udržateľ-
nosti veľa predností, medzi ktoré patrí na-
príklad ich nízka hmotnosť, pevnosť a 
odolnosť.

GEBERIT POUŽÍVÁ RECYKLOVANÝ 
GRANULÁT
V snahe šetriť prírodné zdroje používa  
Geberit stále častejšie recyklované plasty. 
V súčasnosti ide najmä o ABS (akrylonit-
ril-butadién-styrén) získaný z elektronic-
kého šrotu. V roku 2020 spracoval Geberit 
celkom 940 ton tohto materiálu.
 
Recyklovaný ABS sa vyrába drvením, mle-
tím a regranuláciou plastového odpadu. 
Na výrobu takto recyklovaného materiálu 

sa spotrebuje o 80 % menej energie v po-
rovnaní s výrobou nového materiálu.

Geberit nakupuje recyklovaný materiál a 
potom ho formuje do požadovaného tvaru 
pomocou vstrekovania. Jeho recyklovaný 
pôvod prezrádza iba antracitovo sivá 
farba, kvôli ktorej možno tento plast použiť 
len na výrobky, ktoré sú po inštalácii 
skryté pred zrakmi používateľov. Recyklo-
vaný ABS je preto obzvlášť vhodný na vý-
robu napúšťacích a splachovacích venti-
lov alebo upevňovacích rámikov 
ovládacích tlačidiel.

DRUHÝ ŽIVOT ABS
Optimalizácia splachovacieho ventilu typu 
240 vyústila okrem iného v ľahší produkt a 
na výrobu sa spotrebuje o 12 % menej 
plastu. Splachovací ventil teraz obsahuje 
50 % recyklovaného materiálu. Pri použí-
vaní recyklátov sa v žiadnom prípade ne-
pristupuje na kompromisy v kvalite alebo 
funkčnosti – práve naopak. Vylepšený 
splachovací ventil typu 240 vyrobený 
čiastočne z recyklovaného materiálu má 
dokonca o 30 % vyšší splachovací výkon 
v porovnaní s jeho predchodcom.

Ďalším podobným výrobkom, na ktorý sa 
použije asi 50 ton recyklovaného ABS 
ročne, je napúšťací ventil typu 333, ktorý 
je vyrobený približne z jednej pätiny z re-
cyklovaného materiálu.

←

Na výrobu optimali-
zovaného splacho-
vacieho ventilu typu 
240 používame 50 % 
recyklovaného ma-
teriálu.

ZAMERANÉ NA UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ
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So svojou najnovšou aktualizáciou 
rozširuje Geberit ponuku objektov 
BIM o najnovšie produktové dáta na 
digitálne projektovanie sanitárnych 
inštalácií.

GEBERIT BIM PLUG-IN 

NABITÝ DÁTAMI, 
ALE JEDNODUCHŠÍ 

Okrem nového používateľské-
ho rozhrania ponúka Geberit 
BIM plug-in tiež veľa užitoč-
ných funkcií, ktoré výrazne 
zjednodušujú proces projek-
tovania.

17
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Veľa projektantov, inštalatérov a architektov už bežne 
pracuje s Building Information Modeling, skrátene BIM. 
V roku 2019 sme predstavili plug-in Geberit BIM Cata-
logue pre softvér Autodesk® Revit®. Viac než 5 000 
architektonických a projekčných kancelárií po celom 
svete používa tento nástroj na zakresľovanie produk-
tov Geberit do svojich projektov.

Cez BIM plug-in poskytuje Geberit prístup k aktuálnym 
dátam Revit® (známym aj ako Revit® rodiny) v 35 jazy-
koch a 41 lokálnych produktových sortimentoch. 

„Celý sortiment rúr Geberit je k dispozícii v parametric-
kých, jednoducho použiteľných modeloch. K tomu 
pribudli montážne prvky Duofix, Kombifix a GIS. Aby 
sa umožnilo ešte širšie využitie, niektoré z týchto pro-
duktov sú zahrnuté aj do katalógov známych projekč-
ných softvérov liNear a Trimble Nova,“ vysvetľuje nad-
šený Werner Trefzer, vedúci technickej dokumentácie 
a BIM v spoločnosti Geberit.

Novinkou sú aj modely BIM pre zariaďovacie predmety 
a kúpeľňový nábytok. Tieto objekty sú zaujímavé nie-
len pre projektantov, ale hlavne pre architektov a ná-
vrhárov interiérov, pretože dátové rodiny Revit® možno 
teraz načítať a používať aj v najnovšej verzii Archi-
CADu. Aktualizovaný Geberit BIM plug-in s výrazne 
rozšírenou škálou funkcií je k dispozícii na stiahnutie 
od apríla 2021.

INTEGROVANÉ RIEŠENIE

Podľa spätnej väzby od používateľov je naj-
významnejšou novou funkciou zlúčenie 
všetkých plug-inov Geberit do integrované-
ho riešenia pre Autodesk® Revit®. Nový  
Geberit BIM plug-in, ktorý je k dispozícii na 
stiahnutie od apríla 2021, umožňuje pláno-
vanie a výpočet produktov Geberit v jedinej 
aplikácii, ktorá navyše ponúka ďalšie prida-
né funkcie. Geberit BIM plug-in obsahuje 
rôzne licencované moduly – vrátane BIM Ca-
talogue a modulu inštalačných systémov – 
plus rôznych pomocníkov na výrazne zjed-
nodušené digitálne plánovanie produktov 
Geberit. V ponuke si možno zvoliť jazyk a 
krajinu a získať prístup k lokálne dostupné-
mu sortimentu. 

↑

Všetku sanitárnu techno-
lógiu možno teraz projek-
tovať pomocou nového 
plug-in BIM Geberit – od 
montážnych prvkov a za-
riaďovacích predmetov až 
po potrubné systémy.

18
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JASNÉ ČÍSLOVANIE

Pri digitálnych modeloch je dôležité mať 
možnosť jasne pomenovať a očíslovať kom-
ponenty. Až potom možno pri  MEP (Mecha-
nical, electrical and plumbing) projektovaní 
zohľadniť prefabrikáciu potrubných sekcií. 
V najnovšom Geberit BIM plug-in je to teraz 
možné, napríklad pri číslovaní pozícií po-
trubných úsekov. Vďaka voľne konfigurova-
teľnému názvosloviu majú projektanti plnú 
kontrolu nad prideľovaním čísiel jednotli-
vým tvarovkám a rúram. Projektanti tak 
môžu v modeli určiť, ktoré časti potrubia by 
mali byť prefabrikované.

VYHĽADÁVANIE PODĽA KATA-
LÓGOVÉHO ČÍSLA

Z potrieb zákazníkov vychádza tiež možnosť 
vyhľadávania podľa katalógového čísla. Po-
užívatelia modulu „BIM objekty“ môžu vy-
hľadávať produkty pomocou katalógových 
čísiel výrobkov Geberit. Plug-in prehľadá 
celú BIM databázu a vypíše možné zhody. 
Produkt možno potom vybrať dvojklikom a 
umiestniť do modelu.

SPRÁVNE ROZMERY

S novou verziou Geberit BIM plug-in teraz 
možno tiež rozdeliť potrubie na úseky v do-
stupných dĺžkach. Doteraz bolo napríklad 
nutné 25 metrov dlhý potrubný okruh roz-
deliť manuálne, pretože takto dlhý úsek po-
trubia nie je možné dodať. Okrem toho bolo 
nutné na spojoch ručne pridať potrebné 
tvarovky. To predstavovalo pomerne veľ kú 
nevýhodu pri plánovaní prefabrikácií a pri 
tendroch. Tento problém bol šikovne vyrie-
šený umožnením zadania dĺžky potrubnej 
sekcie v Geberit BIM plug-in. Projektanti 
jednoducho vložia informáciu o dodávanej 
dĺžke potrubia a softvér rozdelí potrubie do 
príslušných úsekov. Softvér tiež automatic-
ky pridá k spojom správne tvarovky ako na-
príklad hrdlá. Okrem toho teraz možno 
priradiť správne katalógové čísla Geberit aj 
systémovým rúram uloženým v Autodesk® 
Revit®.
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Kombinácia stojatej vody a nepriaznivých teplôt vo  
vodovode môže prerásť do vážnych problémov.  
Hygienické prepláchnutie Geberit zabráni dlhodobej 
stagnácii a zaistí požadovanú kvalitu pitnej vody.

PREHĽAD HYGIENICKÝCH PREPLÁCHNUTÍ 

KVALITA PITNEJ VODY
ZARUČENÁ

Počas leta bývajú školy, športoviská a ďalšie verejné 
zariadenia zatvorené aj niekoľko týždňov a v septem-
bri sa opäť otvoria, aby privítali študentov a hostí.

ZRADNÁ KOMBINÁCIA
Ale pozor – za vysokých letných teplôt sa už po 72 
hodinách stáva stagnujúca voda ideálnou živnou 
pôdou pre nebezpečné mikroorganizmy, ako sú legio-
nelly alebo menej známe baktérie Pseudomonas ae-
ruginosa. Obom týmto patogénom sa darí pri teplo-
tách medzi 25 a 45 stupňami a v takýchto priaznivých 
podmienkach sa veľmi rýchlo množia. 

Legionelly vstupujú dýchacími cestami do pľúc, naprí-
klad počas sprchovania, a to prostredníctvom ae-
rosólov – drobných kvapôčok vody. Pre zdravých je-
dincov to zvyčajne nepredstavuje problém, ale ľuďom 
s oslabeným imunitným systémom hrozí vážna pľúcna 
infekcia. Preto by malo byť vodovodné potrubie, ktoré 
nebolo dlhšiu dobu používané, pred prvým použitím 
dôkladne prepláchnuté.

HYGIENICKY BEZPEČNÉ ROZVODY PITNEJ 
VODY
Pokiaľ si nechcete robiť starosti s kvalitou pitnej vody, 
mali by ste si nainštalovať do rozvodov hygienickú 
preplachovaciu jednotku, pokiaľ možno so senzormi 
na monitorovanie teploty. Jednotka sa v dlhodobom 
horizonte zaručene vyplatí. Po celý rok plní spoľahlivo 
a nenápadne svoju funkciu a bráni šíreniu baktérií a 
iných patogénov v potrubí. Vďaka ucelenej ponuke 
hygienických prepláchnutí dokáže Geberit pokryť 
prakticky všetky typy inštalačných situácií.
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DOČASNÉ RIEŠENIE – HYGIENICKÉ 
PREPLÁCHNUTIE GEBERIT RAPID 
Hygienické prepláchnutie Geberit Rapid 
sa používa všade tam, kde je kvalita pitnej 
vody kvôli stagnácii v akútnom ohrození 
alebo kde už problém existuje. Ide o do-
časné, ale spoľahlivé a úsporné riešenie, 
ktoré možno do rozvodov umiestniť veľmi 
jednoducho a bez stavebných úprav. 
Svoje uplatnenie nachádza napríklad pri 
rekonštrukciách alebo krátkodobých od-
stávkach potrubí. Z batérie napájané hy-
gienické prepláchnutie Rapid ponúka 
rýchlu, spoľahlivú a nákladovo efektívnu 
pomoc pri preklenutí obdobia, kým sa pre-
stavba dokončí alebo kým sa uvedie po-
trubie opäť do pravidelnej prevádzky. KLASICKÉ RIEŠENIE – HYGIENICKÉ 

PREPLÁCHNUTIE GEBERIT
Hygienické prepláchnutie Geberit zabez-
pečí spoľahlivú výmenu vody v potrub-
ných úsekoch, ktoré sú ohrozené stagná-
ciou. Prepláchnutie možno naprogramovať 
podľa času, intervalu, objemu, teploty 
alebo podľa spotreby. Vďaka digitálnemu 
rozhraniu I/O alebo RS485 sa dá bez prob-
lémov pripojiť na riadiaci systém budovy. 
Preplachovacia jednotka vyhodnocuje 
údaje zo senzorov teploty a objemového 
prietoku a spúšťa sa iba v prípade potreby. 
Reaguje tak vždy na konkrétnu situáciu a 
s vodou zbytočne neplytvá.

PREPLÁCHNUTIE AKO SÚČASŤ 
SPLACHOVACEJ NÁDRŽKY POD 
OMIETKU
Od apríla 2021 ponúka Geberit tiež hygie-
nické prepláchnutie integrované do spla-
chovacej nádržky pod omietku Sigma 12 
cm. Okrem splachovania WC dokáže takto 
vybavená nádržka vymieňať vodu v po-
trubí so studenou a teplou vodou. Jedným 
spláchnutím zabráni stagnácii a zaručí 
bezchybnú hygienu pitnej vody. V prípade 
potreby sa k preplachovacej jednotke do-
stanete cez otvor na ovládacie tlačidlo 
splachovania. 

Nové hygienické prepláchnutie v podo-
mietkovej splachovacej nádržke je k dis-
pozícii v dvoch verziách – ako časovo ria-
dený základný model s digitálnym I/O 
rozhraním a ako štandardný model, ktorý 
je okrem digitálneho I/O rozhrania vyba-
vený aj rozhraním RS485 na pripojenie k 
riadiacemu systému budovy. Štandardný 
model sa vyrába so senzormi alebo bez 
nich. Tieto voliteľné snímače teploty a 
prietoku sa postarajú o to, aby sa pre-
pláchnutie spustilo iba tak často a tak 
dlho, ako je potrebné. Systém tak posky-
tuje ideálnu rovnováhu medzi hygienou 
pitnej vody a jej hospodárnou spotrebou.

NOVÉ

Ďalšie informácie získate 
naskenovaním QR kódu.
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Grand Hôtel Stockholm si je dobre vedomý toho, ako veľmi je dôležité  
naplniť vysoké očakávania svojich hostí a zároveň neprestávať znovuob-
javovať sám seba. Po rozsiahlej rekonštrukcii sa zaskvelo 19 izieb a apart-
mánov v novej kráse. Farebné tapety, svetlé tóny dreva, milé detaily a  
komfortne navrhnutá kúpeľňa – to všetko prepožičiava miestnostiam  
neopakovateľné fluidum.

GRAND HÔTEL STOCKHOLM, ŠVÉDSKO

GRAND HÔTEL
STAVIL NA GEBERIT

Kompletná rekonštrukcia  
prepožičala 19 izbám a  
apartmánom nevšednú krásu.
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↑

Zdroj nezameniteľného pocitu sviežosti – sprchovacie WC Geberit AquaClean Mera.

GRAND HÔTEL  
STOCKHOLM

Majiteľ budovy: Investor AB  
(rodina Wallenbergov)

Interiérový dizajn: Susanne  
Josephson

Rekonštrukcia: 2021

GEBERIT KNOW-HOW

Sprchovacie WC AquaClean Mera

Sprchovacie WC AquaClean Sela

Inštalačný systém Duofix 

Ovládacie tlačidlo Sigma10

Grand Hôtel Stockholm, ktorý sa nachádza v samom 
srdci švédskeho hlavného mesta, patrí už od roku 
1874 k miestam, kde sa usporadúvajú významné 
oslavy a zvláštne udalosti a je  vyhľadávaný medziná-
rodnými celebritami. Dve z najznámejších štokholm-
ských atrakcií – Kráľovský palác a historické centrum 
Štokholmu Gamla Stan – sú len kúsok od hotela.

NOVÝ ZÁŽITOK
Počas nedávnej rekonštrukcie hotela sa podarilo maj-
strovsky skĺbiť miestny a medzinárodný dizajn. Izby sú 
zariadené v modernom škandinávskom štýle, ktorý 
ozvláštňujú starostlivo vybrané kúsky z južnej Európy 
a Indie. Vďaka odvážnym farbám je pobyt v zrekon-
štruovaných priestoroch hotela v porovnaní so zvyš-
nými 300 izbami nevšedným zážitkom. Steny zdobia 
tapety interiérovej návrhárky Susanne Josephsono-
vej a umelecké fotografie hravých kvetinových aran-
žmánov od umelkyne Annelie Wikmanovej.

VODNÝ PRVOK
Pozornosť, ktorá bola venovaná výberu kúpeľňového 
vybavenia, zodpovedá luxusnej úrovni celého hotela. 
Kúpeľne sú vybavené najmodernejšou WC technoló-
giou pred stenou aj za stenou. Vodnému elementu sa 
už oddávna v Štokholme prikladala vysoká dôležitosť, 

„Grand Hôtel Stockholm má vynikajúcu 
povesť. Bol prvým hotelom  

vo Švédsku, ktorý bol vybavený

sprchovacími toaletami AquaClean.“

Petra Nilsson
vedúca marketingu, Geberit Švédsko 

a preto nie je výber sprchovacích WC Geberit  
AquaClean prekvapujúci. Očista jemným prúdom 
vody prináša hosťom po použití toalety úžasný pocit 
sviežosti. Za stenou sa skrýva univerzálny montážny 
prvok Geberit Duofix a vysoko kvalitné sanitárne vy-
bavenie završujú splachovacie tlačidlá Geberit 
Sigma10 s úsporným ovládaním štart-stop, ktoré zni-
žujú spotrebu vody.
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