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DIZAJN

Jednoduché a nadčasové kúsky, 
ktoré sa dajú dobre kombinovať. 
Pre tých, ktorí milujú moderný 
dizajn a ocenia širokú ponuku farieb 
a materiálov.

ČISTOTA

Premyslené výrobky, na ktorých sa 
neusádza nečistota a ľahko sa čistia. 
Pre tých, ktorí chcú minimalizovať 
čas strávený upratovaním.

PRAKTICKOSŤ

Používateľsky prívetivé výrobky. Pre 
tých, ktorí kladú dôraz na intuitívne 
ovládanie a bezchybnú funkčnosť.

PRIESTOR

Šikovné funkcie a riešenia, ktoré 
šetria miesto. Pre tých, ktorí túžia 
po veľkorysom úložnom priestore.

KOMFORT

Výrobky, ktoré vnášajú do kúpeľne 
pohodlie a hygienickú čistotu. Pre 
ľudí, ktorí kladú dôraz na sviežosť, 
pohodu a relaxáciu.

UNIVERZÁLNOSŤ

Kúpeľňa bez zbytočných bariér 
a prekážok. Pre tých, ktorí potrebujú 
univerzálne riešenie vhodné pre 
každý vek a fyzickú kondíciu.

OD SVOJEJ  
KÚPEĽNE 
OČAKÁVAM VIAC

Zákazníkov z celej Európy sme sa spýtali, 
čo je pre nich v kúpeľni najdôležitejšie. 
Najčastejšie uvádzali týchto šesť vlast-
ností: dizajn, čistotu, praktickosť, priestor, 
komfort a univerzálnosť. Každý z nás má 
iné priority, a preto sme vyvinuli niekoľko 
kúpeľňových sérií, z ktorých každá sa za-
meriava na určité požiadavky.

Zariadiť si vysnívanú kúpeľňu nebolo nik-
dy jednoduchšie. Dnes máte k dispozícii 
výrobky, ktoré predstavujú ideálnu kom-
bináciu funkčnosti a dizajnu a sú vybave-
né sanitárnymi technológiami, ktoré plne 
využívajú najnovší know-how. Produkty 
a riešenia Geberit vám ponúkajú štýlový 
dizajn a funkcie, s ktorými si doma vykúz-
lite súkromnú wellness zónu. Môžete sa 
tešiť na kúpeľňu, ktorá nielenže vyhovie 
všetkým vašim potrebám, ale ďaleko pre-
koná vaše očakávania!
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DIZAJN

KLADIEM DÔRAZ NA 
PERFEKTNÝ DIZAJN

Múzeum dizajnu v Londýne, Bauhaus v Berlíne alebo 
Museum für Gestaltung v Zürichu – na svojich 
cestách rada navštevujem miesta, kde môžem 
obdivovať krásne veci a načerpať inšpiráciu, ktorú sa 
potom snažím realizovať u seba doma. Nezabúdam 
na žiadnu miestnosť — dôraz na vycibrený dizajn 
kladiem aj vo svojej kúpeľni.

Geberit ponúka celý rad možností na vytváranie štýlových 
kúpeľní zladených do posledného detailu. Naše produkty 
a riešenia pravidelne získavajú renomované ceny za dizajn, ako 
napríklad Red Dot Design Award alebo iF Design Award. 
Rozmanitosť tvarov a materiálov a ich precízne spracovanie 
uspokojí aj náročných milovníkov dizajnových interiérov.

GEBERIT AQUACLEAN
Nadčasový, elegantný dizajn a šikovne 
ukryté technológie robia zo sprchovacej 
toalety Geberit AquaClean originálne  
lifestylové zariadenie, ktoré nadchýna  
svojím vzhľadom aj bezchybnou funkč-
nosťou. Moderná, štýlová toaleta vyba-
vená výnimočnými funkciami.

UMÝVADLO GEBERIT ACANTO
Štýlové umývadlo Geberit Acanto poteší oko svojim 
ladným organickým tvarom a zároveň poskytne extra 
odkladací priestor na drobnosti, ktoré potrebujete 
mať po ruke.

SIGMA50 SIGMA21

↑

GEBERIT AQUACLEAN SELA

Klasické sprchovacie WC  
s čistým, elegantným tvarom  
osloví tých, ktorí dokážu oceniť 
kvalitný dizajn.

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ GEBERIT
Ovládacie tlačidlá Geberit vytvárajú pôsobivé akcen-
ty. Ich oblé alebo geometrické tvary, vysokokvalitné 
materiály a moderné povrchové úpravy udávajú tón 
celej kúpeľne.

8 Kúpeľne Geberit 9
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SPRCHOVÝ ŽĽAB GEBERIT CLEANLINE
Hrebeňová vložka umiestnená v sprchovom žľabe Geberit CleanLine 
vlasy spoľahlivo zachytáva. Možno ju kedykoľ vek jednoducho vybrať 
a za pár sekúnd vyčistiť. Ľahké čistenie ponúka tiež odtokový profil 
sprchového žľabu: nemá žiadne skryté a ťažko prístupné miesta, 
v ktorých by sa mohli hromadiť nečistoty a baktérie. Otvorený profil 
žľabu stačí utrieť jedným pohybom a je čistý.

Vlasy v kúpeľni sú nepríjemné, pretože upchávajú 
odtok sprchy. Geberit predstavuje riešenia, ktoré si  
s týmto problémom dokážu poradiť.

11

←

HREBEŇOVÁ VLOŽKA

Hrebeňová vložka chráni  
odtok. Je súčasťou mnohých 
riešení Geberit na odvodnenie 
sprchových kútov.

ČISTOTA

AKO VYHRAŤ BOJ
S VLASMI 
V KÚPEĽNI?

Už toho mám dosť! Vždy, keď sa osprchujem, 
moja priateľka je nahnevaná, pretože moje 
vlasy upchávajú odtok v sprche a ťažko sa 
z neho vyberajú. Existuje nejaké jednoduché 
a bezprácne riešenie, ktoré umožní udržiavať 
našu kúpeľňu čistú?

SPRCHOVÉ VANIČKY GEBERIT
Aj sprchové vaničky Geberit Setaplano, 
Sestra a Olona sú vybavené hrebeňovou 
vložkou na zachytávanie vlasov a iných 
nečistôt. Vložka je prekrytá elegantným 
okrúhlym krytom, takže nenarúša krásny, 
hladký dizajn vaničky.

10 Kúpeľne Geberit
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WC sedadlo a kryt možno z keramiky sňať 
a  nasadiť späť jednoduchým zacvaknutím 
vďaka funkcii QuickRelease. Vašu toaletu tak 
môžete skutočne dokonale vyčistiť aj v prob-
lematických miestach okolo ukotvenia zá-
vesov.

GEBERIT TURBOFLUSH

DÔKLADNÉ SPLÁCHNUTIE 
ASYMETRICKY VEDENÝM 
PRÚDOM VODY

TOALETY RIMFREE®

RÝCHLE ČISTENIE
BEZ SPLACHOVACIEHO 
OKRAJA

Základom inovatívnej technológie spla-
chovania Geberit TurboFlush je WC misa 
bez splachovacieho okraja s asymetric-
kou vnútornou geometriou. Tento typ 
splachovania je tichý a veľmi účinný. Na-
vyše, WC misa bez splachovacieho okraja 
je prakticky bezúdržbová, pretože nemá 
žiadne skryté miesta, kde by sa mohla 
usadzovať špina.

WC misy Rimfree® bez splachovacieho okraja sa ľah-
ko udržiavajú  v  čistom a  hygienicky bezchybnom 
stave. Riadený prúd vody zabezpečí dôkladné oplách-
nutie vnútorného povrchu WC misy aj pri menších 
splachovacích objemoch a výrazne uľahčuje čistenie.

Každý chce mať nablýskanú kúpeľňu, ale málokto rád upratuje. 
Geberit prichádza s niekoľkými šikovnými výrobkami, ktoré 
zjednodušujú čistenie a údržbu a zabraňujú usadzovaniu 
vodného kameňa.

←

BEZDOTYKOVÉ TLAČIDLO  
SIGMA80

Vrchná platňa: vysokokvalitné 
čierne sklo, LED podsvietenie  
v piatich farbách 
116.090.SG.1

BEZDOTYKOVÉ SPLACHOVACIE TLAČIDLÁ
Bezdotykové ovládanie splachovania je menej náchylné na 
znečistenie a znižuje riziko prenosu baktérií a vírusov.

←

OPTIMALIZOVANÝ TOK

Bočný prívod vody v kombinácii s asymetrickým 
tvarom WC keramiky roztáča vodu do 
špirálovitého pohybu.

WC SEDADLO S FUNKCIOU QUICKRELEASE

UĽAHČITE SI 
ČISTENIE

Kúpeľne Geberit12 13
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Geberit vyvíja inovatívne produkty a riešenia, vďaka ktorým je 
život v kúpeľni jednoduchší a pohodlnejší. Sú intuitívne, 
praktické a ponúkajú skutočnú pridanú hodnotu.

PRAKTICKOSŤ

MOJA  
KÚPEĽŇA
MI ROZUMIE

INTUITÍVNE DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

POUŽÍVATEĽSKY 
PRÍVETIVÉ

TICHÉ ZATVÁRANIE
WC kryt Geberit je vybavený mechaniz-
mom pozvoľného sklápania. Aj keď s ním 
pohnete príliš rýchlo, jeho sklápanie sa 
spomalí a kryt jemne a ticho dosadne na 
sedadlo. To vnáša pohodu do ranného  
zhonu a  chráni materiál sedadla, krytu 
a samotnej WC keramiky.

S diaľkovým ovládaním sprchovacieho WC AquaClean 
sa veľmi rýchlo zžijete. Tlačidlá sú označené jednoduchý-
mi symbolmi, ktorých funkcie pochopíte intuitívne. Na 
zadnej strane ovládača môžete meniť individuálne nasta-
venie jednotlivých parametrov.

Svoje ranné rituály v kúpeľni vykonávam 
automaticky, pretože pri tom ešte z polovice 
spím. Mám rád šikovné funkcie, ktoré mi túto 
každodennú rutinu dokážu zjednodušiť.  
Ako dosiahnuť, aby mi kúpeľňa vyhovovala 
v každom smere?

NIČ NETREBA VYSVETĽOVAŤ

K ovládaniu sprchovacieho WC 
AquaClean nepotrebujete 
používateľskú príručku. 
↓
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VARIABILNÝ ÚLOŽNÝ PRIESTOR
Umývadlové skrinky Geberit s ich kompaktnými von-
kajšími rozmermi a mimoriadne veľkým úložným 
priestorom sú veľmi pôsobivé. Pomocou priehradiek 
a boxov možno vnútorný priestor zásuviek upraviť 
presne podľa vašich potrieb.

PRIESTOR

KAM SI LEN ULOŽÍM 
VŠETKY SVOJE  
POKLADY?

Pravdepodobne sa zhodneme na tom, že v kúpeľni nie je nikdy dosť 
miesta. Väčšina kúpeľní skrátka nemá takú veľkosť, ako by si ich majitelia 
priali. Geberit ponúka kúpeľňový nábytok, ktorý maximálne využíva 
dostupný priestor a pomáha udržiavať vo veciach poriadok.

Flaštičky, tubičky, nádobky, špongie 
a štetce – milujem kozmetiku! Ale kam 
s ňou? A ako to spraviť, aby som rýchlo 
našla svoje obľúbené pomôcky, keď 
ich práve potrebujem?

Kúpeľne Geberit16 17
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MAGNETICKÁ TABUĽA

USPORIADANÉ  
PODĽA POTREBY

SPRCHOVÝ ODTOK V STENE

SLOBODA  
POHYBU  
PRI SPRCHOVANÍ

Boxy na magnetickej tabuli si rozmiestni-
te presne podľa vašich potrieb. Keď sa 
vaše potreby zmenia, jednoducho si zme-
níte aj rozmiestnenie boxov.

Zrkadlové skrinky Option prinášajú nielen množstvo 
úložného priestoru decentne skrytého za zrkadlom, 
ale aj ďalšie šikovné riešenia ako sú elektrická zásuv-
ka na fén alebo holiaci strojček, USB port na nabíjanie 
mobilu alebo elektrickej zubnej kefky a zväčšovacie 
zrkadlo na nanášanie mejkapu.

Geberit ponúka množstvo inovatívnych riešení, ktoré optimálne 
využívajú priestor v kúpeľni. Pomôžu vám zvládnuť chaos 
a vniesť poriadok a prehľad aj do malej kúpeľne.

ODTOK GEBERIT V STENE 
S odtokom umiestneným v stene môžete vytvoriť sprchový  
kút v úrovni podlahy v jeho najčistejšej podobe. Dlažba takto 
riešenej sprchy má opticky čistý a ničím nerušený vzhľad.

ZRKADLOVÉ SKRINKY OPTION

PREKVAPENIE 
ZA ZRKADLOM

VÝSUVNÉ SKRINKY

VERTIKÁLNY
ÚLOŽNÝ  
PRIESTOR

V kuchyni sa už dávno osvedčili, a teraz 
dobývajú výsuvné skrinky aj kúpeľne. Niet 
sa čomu diviť, veď tieto praktické vysoké 
skrinky ponúkajú veľa úložného priestoru, 
a pritom zaberajú len minimálnu podlaho-
vú plochu. V skrinke Geberit Acanto vy-
bavenej výsuvným mechanizmom budete 
mať kozmetické výrobky úhľadne usporia-
dané a vždy po ruke.

18 Kúpeľne Geberit 19
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JEDNOTKA ODSÁVANIA ZÁPACHU GEBERIT DUOFRESH
Geberit DuoFresh poteší všetky vaše zmysly. Hneď ako si sad-
nete na toaletu, jednotka odsávania zápachu sa pomocou de-
tekcie používateľa automaticky spustí. Odsáva vzduch priamo 
z WC misy a vyčistený ho vracia späť do miestnosti. Jednotku 
DuoFresh možno jednoducho inštalovať do splachovacej WC 
nádržky Geberit Sigma pod omietku.

RÔZNE DIZAJNOVÉ VYHOTOVENIA
Jednotku odsávania zápachu DuoFresh možno kombinovať so všetkými 
mechanickými ovládacími tlačidlami Geberit Sigma01 až Sigma50.

KOMFORT

OBČAS MÁM  
SVOJEJ SESTRY
VÁŽNE DOSŤ
Moja sestra ma každé ráno na záchode 
predbehne. A keď odíde, strašne to po nej 
zapácha a jediné, čo mi pomáha, je zadržať 
dych. Dá sa to nejako vyriešiť?

←

PRÍSTUPNÉ

Keramický voštinový filter 
a súprava na vhadzovanie  
čistiacich tyčiniek DuoFresh  
sú ľahko prístupné za  
splachovacím tlačidlom.

EFEKTÍVNE A TICHÉ

V keramickom voštinovom filtri sa 
vzduch dôkladne vyčistí a tichým 
ventilátorom sa vháňa späť do 
miestnosti.

Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh je umiestnená 
za splachovacím tlačidlom a vie sa s nepríjemnými pachmi 
vysporiadať skôr, než sa rozšíria po celej kúpeľni. Systém 
odsávania zápachu je integrovaný už vo výrobe aj v mnohých 
sprchovacích toaletách Geberit AquaClean.

20 Kúpeľne Geberit 21
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PROTIŠMYKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA  
SETAPLANO

AKO BY STE CHODILI
PO HODVÁBE

Sprchová vanička Geberit Setaplano je vyrobená 
z vysokokvalitného, masívneho materiálu. Na rozdiel 
od kovu, skla alebo keramiky pôsobí pri dotyku hre-
jivo a hodvábne jemne. Prípadné drobné škrabance 
na nej nevidno a vďaka protišmykovej úprave povrchu 
vás bezpečne udrží na nohách.

Rozdiel medzi bežným štandardom a extra porciou 
pohody a sviežosti často vytvárajú len maličkosti. 
S wellness funkciami Geberit vnesiete do svojej kúpeľne 
komfort, bez ktorého sa už čoskoro nezaobídete.

VYHRIEVANIE WC SEDADLA

AUTOMATICKY
PRÍJEMNE TEPLÉ 

Táto funkcia začne vyhrievať WC sedadlo 
ešte skôr, než si naň stihnete sadnúť. Všet-
ci vieme, že počas chladnejších mesiacov 
nie je studené sedadlo nič príjemné. 
A v lete môžete túto funkciu jednoducho 
vypnúť.

←

SPÚŠŤA SA SENZOROM  
PRIBLÍŽENIA

Vyhrievanie WC sedadla sa spúšťa 
automaticky, keď senzor priblíženia 
deteguje používateľa.

ORIENTÁCIA 

DISKRÉTNA NAVIGÁCIA
V NOČNEJ KÚPEĽNI

TECHNOLÓGIA SPRCHOVANIA WHIRLSPRAY

PATENT 
NA DÔKLADNÚ OČISTU

Patentovaná technológia WhirlSpray prevzdušňuje 
prúd vody v  sprchovacom WC AquaClean. Zaručí 
cielené, dôkladné, ale veľmi jemné umytie pomerne 
malým množstvom vody. Budete sa cítiť svieži a čistí 
po celý deň.

Orientačné svetlo Geberit v  jednej zo sied-
mich voliteľných farieb sa zapne automaticky, 
keď sa priblížite k WC. V noci vás jeho tlmený 
svit bezpečne nasmeruje k toalete a zbytočne 
vás nepreberie, takže po návrate do postele 
sa môžete zase rýchlo ponoriť do spánku. 
Orientačné svetlo je integrované do niekto-
rých sprchovacích WC AquaClean, jednotiek 
odsávania zápachu DuoFresh a sanitárneho 
modulu Monolith Plus. 

22 Kúpeľne Geberit 23
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Vaša nová kúpeľňa by vám mala vyhovovať minimálne ďalších 
25 rokov. Počas tejto doby by sa mala vedieť prispôsobiť 
zmenám, ktoré môžu vo vašom živote nastať. Preto je dôležité 
myslieť dopredu. Pre dokonalé používateľské pohodlie v každej 
životnej situácii ponúka Geberit technológie umiestnené pred 
stenou a aj také, ktoré sú skryté v stene.

DODATOČNE VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÉ

VÝŠKU WC MISY 
MÔŽETE ZMENIŤ

Sofistikovaná inštalačná technológia toalety Geberit 
ONE umožňuje flexibilné výškové nastavenie WC 
misy, aj keď od jej montáže uplynulo už niekoľko rokov. 
Obzvlášť príjemný je fakt, že nebudete musieť pod-
stupovať žiadne zásahy do stavebnej konštrukcie 
predsteny, pretože technológia pre nastavenie výšky 
je integrovaná do samotnej toalety. S touto funkciou 
sa vaše WC prispôsobí každej generácii.

SPRCHY V ÚROVNI PODLAHY
Sprchové kúty v úrovni podlahy sú ele-
gantné a umožňujú bezbariérový vstup. 
Sprchová vanička Geberit Olona je z vý-
roby vybavená protišmykovou povrcho-
vou úpravou, ktorá vám bude dlhé roky 
poskytovať komfort a bezpečie.

UNIVERZÁLNOSŤ

CHCEM KÚPEĽŇU
NA CELÝ ŽIVOT

Som športovec a je pre mňa dôležité udržiavať sa v dobrej 
fyzickej kondícii. Čo sa ale stane, až sa raz moja pohyblivosť 
zhorší? Preventívne chcem vybaviť svoju kúpeľňu tak, aby som 
ju mohol čo najlepšie využívať dnes aj v budúcnosti a aby bola 
v každej situácii bezpečná a dobre prístupná.

25Kúpeľne Geberit24 
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Vaša kúpeľňa by mala dobre vyzerať a jej šikovné vybavenie by vám malo 
spríjemňovať každý deň. S výrobkami Geberit získate inšpiratívny dizajn 
a moderné funkcie, s ktorými bude váš život pohodlnejší, jednoduchší a krajší. 
Môžete sa spoľahnúť, že kúpeľňový nábytok, zariaďovacie predmety a v stene 
skrytá sanitárna technika budú fungovať v dokonalej symbióze.

PRETOŽE  
TO BUDE
VAŠA KÚPEĽŇA

DIZAJN

Geberit vyvíja kúpeľňové 
výrobky v súlade so zásadou 
Design Meets Function – 
vizuálna príťažlivosť 
a dokonalá funkčnosť sa 
vzájomne dopĺňajú.

KOMFORT

Komfortné riešenia Geberit 
premenia vašu kúpeľňu na oázu 
sviežosti a pohody – poskytnú 
vám pokoj a nadhľad nad 
každodennými starosťami.

PRIESTOR

S nábytkom Geberit dokonale 
využijete priestor, ktorý máte 
vo svojej kúpeľni k dispozícii, 
a nájdete ideálne riešenie aj 
pre miestnosti s atypickým 
pôdorysom.

UNIVERZÁLNOSŤ

S riešeniami Geberit môžete 
navrhnúť svoju kúpeľňu tak, aby 
bola praktická a bolo ju možné 
kedykoľ vek prispôsobiť zmenám, 
ktoré život prináša.

ČISTOTA

Geberit vám uľahčí prácu 
a pomôže udržiavať vašu 
kúpeľňu upratanú 
a hygienicky čistú.

PRAKTICKOSŤ

Geberit spríjemní vaše kúpeľňové 
rituály pomocou funkcií, ktoré si 
rýchlo a intuitívne osvojíte. Už 
čoskoro si bez nich pobyt v kúpeľni 
ani nebudete vedieť predstaviť.
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Naša vášeň pre dizajn a techniku 
inšpiruje a teší ľudí na celom svete už 
bezmála 150 rokov. Vďaka bohatým 
skúsenostiam a know-how v odbore 
sanitárnych technológií sú naše 
výrobky nielen krásne, ale svojim 
majiteľom skutočne 
zjednodušujú 
a spríjemňujú život.

Ekologicky šetrné produkty Geberit sa 
ľahko čistia, jednoducho sa používajú a sú 
vyrobené z kvalitných materiálov s dlhou 
životnosťou.

Design Meets Function je vyjadrením 
unikátneho spojenia špičkového 
dizajnu a precíznej funkčnosti.

Koncern Geberit je globálnym ambasádorom 
kvality. Má obchodné zastúpenie vo viac ako 
50 krajinách a prevádzkuje 29 výrobných zá-
vodov po celom svete. Sídli vo švajčiarskom 
meste Rapperswil-Jona, kde ho v roku 1874 
založil pán Caspar Melchior Albert Gebert.

Geberit je hrdý na svoje silné inovačné schop-
nosti umožnené a podporené vlastnou vý-
skumnou a vývojovou činnosťou. Zákazníci si 
môžu byť istí, že nové výrobky budú spĺňať ich 
potreby a budú zodpovedať najvyšším štan-
dardom kvality.

Viac než 12 000 zamestnancov 
poskytuje zákazníkom 

inovatívne, vysokokvalitné 
a ekologicky šetrné výrobky 

s dlhou životnosťou.

…so sanitárnymi výrobkami. Svojim zákaz-
níkom poskytuje vysokú pridanú hodnotu 
v oblasti sanitárnych technológií a kúpeľ-
ňových zariaďovacích predmetov.

GEBERIT JE 
LÍDROM NA 
EURÓPSKOM 
TRHU…

DOKONALÁ SÚHRA

DESIGN MEETS
FUNCTION
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KÚPEĽŇOVÉ
SÉRIE

Pre jedinečné kúpeľne s charakterom: Kúpeľňové série 
Geberit vytvárajú prostredie, kde sú uspokojené individuálne 
požiadavky a želania. Ponúkajú tvorivú slobodu, aby si každý 
mohol vytvoriť svoj vlastný osobný štýl.
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Vďaka modernému dizajnu a príťažlivým líniám 
vytvára kúpeľňová séria Geberit Smyle relaxačné 
a pozitívne prostredie a prináša harmóniu a ľahkosť 
do rodinných a hosťovských kúpeľní. S jasným 
zmyslom pre poriadok a efektívne využitie priestoru 
dosahuje Smyle vysokú úroveň pohodlia. Štíhle tvary, 
maximálna funkčnosť.

GEBERIT
SMYLE

DIZAJN  ČISTOTA

NOVÉ
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ZRKADLO 

Zrkadlá a zrkadlové skrinky 
Geberit Option ponúkajú 
dokonalé osvetlenie pre 
každodenné činnosti v kúpeľni.

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK 

Nízke a stredne vysoké skrinky 
možno variabilne kombinovať.

BIDET

Bidet Geberit Smyle  
Square s rovnakým 
uzavretým tvarom 
a dizajnom ako toaleta.

WC

Keramická misa toalety  
Geberit Smyle Square  
má celkom uzavretý tvar,  
čo uľahčuje čistenie.

UMÝVADLÁ 

Umývadlá a umývadlové 
skrinky sú v ponuke 
v rôznych štýloch a farbách.

SPRCHOVÉ RIEŠENIE 

Sprchový žľab Geberit 
CleanLine20.

OVLÁDACIE TLAČIDLO 

Geometrická čistota tvarov 
ovládacieho tlačidla Geberit 
Sigma30 sa dokonale hodí 
k sérii Smyle.
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GEBERIT SMYLE
UMÝVADLÁ

1 Priestranné umývadlo Geberit Smyle Square  
s dvomi otvormi na batériu. 2 Malé umývadlo 
harmonicky doplnené umývadlovou  skrinkou.  
3 Umývadlo Geberit Smyle so zaoblenými 
rohmi. 4 Umývadlo Geberit Smyle Square  
s hranatým geometrickým tvarom. 5 Široký  
výber atraktívneho kúpeľňového nábytku.

1

PRE POCIT ĽAHKOSTI
Keramické sanitárne zariadenia z kúpeľňovej série Geberit Smyle 
vytvárajú pocit ľahkosti. Harmonické tvary a tenké okraje umý-
vadiel kontrastujú s ich funkčným vnútorným priestorom a veľ-
korysými plochami odkladacieho priestoru v zadnej časti umý-
vadiel. Od malých umývadiel pre hosťovské WC až po dvoj- 
umývadlá pre rodinné kúpeľne - môžete si vybrať z mnohých 
veľkostí a modelov. Umývadlá Geberit Smyle Square majú hra-
natý tvar a možno ich kombinovať s umývadlovou skrinkou. Umý-
vadlá Geberit Smyle majú zaoblené rohy a možno ich doplniť 
polostĺpom.

5

2

3

4
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VIAC DIZAJNOVEJ SLOBODY
Nábytok je dokonale prispôsobený kúpeľňovej keramike. Zaob-
lené rukoväte kopírujú línie umývadla a pokračujú tak v rovnakom 
dizajnovom štýle. Rukoväte sú zladené aj farebne - v matnom 
prevedení príslušnej farby nábytku alebo vo farbe matná láva pre 
nábytok s dreveným dekórom. Umývadlovú skrinku možno do-
plniť bočnou skrinkou v rovnakej hĺbke s dvomi zásuvkami. Roz-
šírite si tak úložný priestor na drobnosti, ktoré potrebujete mať 
poruke. Sklenená doska na vrchu bočnej skrinky jej dodáva vý-
nimočnosť a zároveň chráni povrch pred poškriabaním. 

Ďalší úložný priestor poskytujú nízke a stredne vysoké skrinky, 
ktoré možno rôznym spôsobom kombinovať. Pri nízkych skrin-
kách je na výber uzavretý úložný priestor s dvierkami alebo otvo-
rený úložný priestor, ktorý nábytok odľahčí a poskytuje ďalšie 
možnosti prispôsobenia nábytku individuálnym potrebám. Stred-
ne vysoká skrinka je navyše vybavená zrkadlom na vnútornej 
strane dverí.

pieskovosivá, 
povrch 
s vysokým 
leskom

láva, matný 
povrch

KORPUS/

ČELO

FARBY KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT SMYLE

biela, povrch 
s vysokým 
leskom

orech hickory, 
melamín so 
štruktúrou dreva

Odolné voči vlhkosti

Tiché dovieranie  
SoftClosing

GEBERIT SMYLE SQUARE 
KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

1

2 3 4

1 Zásuvky umývadlovej skrinky ponúkajú praktický úložný 
priestor. 2 Malé umývadlo s vhodnou umývadlovou skrinkou 
je ideálnou voľbou do malej kúpeľne alebo kúpeľne pre 
hostí. 3 Zaoblené rukoväte kopírujú línie umývadla.  
4 Magnetická tabuľa umožňuje flexibilné rozmiestnenie 
úložných boxov.

RUKOVÄŤ

biela, matná

(čelo: biela)

láva, matná

(čelo: láva, orech hickory)

pieskovosivá, matná

(čelo: pieskovosivá)
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OVLÁDACIE TLAČIDLO 

Ovládacie tlačidlo 

Geberit Sigma30

WC a bidety odrážajú charakteristický 
odľahčený dizajnový jazyk série Geberit 
Smyle a vytvárajú harmonickú dvojicu.

Keramická forma WC a bidetu úzko nadväzuje na di-
zajn umývadiel. Séria Smyle ponúka štandardné 
a prémiové dizajnové riešenia pre závesné a stojace 
toalety a bidety. Pre vyšší štandard čistoty sú WC 
k dispozícii aj bez splachovacieho okraja.

GEBERIT SMYLE SQUARE
TOALETY  
A BIDETY

↑

Úzke WC sedadlá môžu byť 
s prekrývajúcim krytom alebo 
v sendvičovom dizajne.

Skryté upevnenie v stene

Úsporné splachovanie

Jednoduché snímanie 
sedadla QuickRelease

Skryté upevnenie  
v podlahe

Pozvoľné sklápanie 
SoftClosing

Úspora miesta

Voľná podlaha
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WC Geberit ONE predstavuje unikátnu kombináciu 
prvotriedneho dizajnu a inovatívneho know-how 
z odboru sanitárnych technológií. Veľká časť 
tohto novátorského, plne integrovaného riešenia 
je nenápadne skrytá. Geberit ONE má celý rad 
predností – ako zjavných, tak tých, ktoré nie sú na 
prvý pohľad viditeľné. Pre používateľa to znamená 
viac čistoty, komfortu a flexibility v kúpeľni.  
Funkčný dizajn pre lepšiu kvalitu života.

GEBERIT
ONE

DIZAJN ČISTOTA PRAKTICKOSŤ KOMFORT UNIVERZÁLNOSŤ
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GEBERIT ONE
TOALETA

OVLÁDACIE TLAČIDLO

Geberit Sigma50

Dizajnový kryt na 
sedadle môže byť 
v bielej farbe alebo 
v úprave lesklý chróm.

Elegantné závesné WC Geberit ONE má dokonale vyvážené pro-
porcie. Po otvorení krytu WC vás prekvapí neobvyklý vzhľad 
asymetricky tvarovanej misy, ktorú nelemuje žiadny splachovací 
okraj. Mimoriadne tiché a účinné spláchnutie zabezpečí tech-
nológia TurboFlush. Keramická misa je vybavená glazúrou 
KeraTect®, ktorá má extrémne hladký povrch a efektívne bráni 
usadzovaniu nečistôt, vodného kameňa a baktérií. 

Vďaka špeciálnemu montážnemu prvku možno výšku WC misy 
flexibilne meniť bez toho, aby ste museli robiť akékoľ vek stavebné 
úpravy zadnej steny, a to aj vtedy, ak od inštalácie uplynula už 
dlhšia doba.

ČISTOTA A FLEXIBILITA

↑

Sedadlo a kryt možno jednoducho sňať aj súčasne.

↑

Samostatne snímateľný kryt toalety pre ľahké čistenie.

45

WC GEBERIT ONE
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Výšku umiestnenia 
WC misy možno 

flexibilne meniť bez 
stavebných úprav.

Skryté upevnenie v stene

Pozvoľné sklápanie 
SoftClosing

Jednoduché snímanie 
sedadla QuickRelease

Voľná podlaha

Splachovanie TurboFlush



Séria Geberit Xeno2 je synonymom minimalizmu archi-
tektonického dizajnu. Čisté geometrické línie zvonka 
a jemné, prirodzené tvary zvnútra. Táto kombinácia 
vedie k prekvapujúcim výsledkom, ktoré sú potešením 
pre oko a radosťou pre používateľa. Geberit Xeno2 je 
dokonale koordinovaným produktovým radom, ktorý 
obsahuje inteligentné a premyslené prvky, vytvorené 
v rovnakom dizajnovom jazyku.  
Kontrastný dizajn v harmonickej kombinácii.

GEBERIT
XENO2

DIZAJN ČISTOTA KOMFORT
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OVLÁDACIE TLAČIDLÁ 

Geberit Sigma60.

TOALETY 

WC misy Geberit 
Xeno2 Rimfree®  
nasledujú jazyk  
geometrického  

dizajnu celej série.

UMÝVADLOVÉ SKRINKY 

Umývadlové skrinky Geberit Xeno2 
v minimalistickom stvárnení.

ZRKADLÁ 

Zrkadlá Geberit Xeno2 s funkčným 
a ambientným osvetlením vytvárajú 
príjemnú atmosféru.

UMÝVADLÁ 

Umývadlá Geberit Xeno2  
s mimoriadne hladkým  
keramickým povrchom  
vďake glazúre KeraTect®.
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GEBERIT XENO2

UMÝVADLÁ

1  Mierne zaoblený tvar umývadla je vzrušujúcim protikladom k výrazne geometrickému vonkajšiemu obrysu.   
2  Jasné zameranie: kúpeľňový nábytok a WC misy dokonale ladia s umývadlami.  3  Geometrický dizajnový jazyk 
série Geberit Xeno2 pre moderné návrhy kúpeľní.  4  Mierne vyvýšená plocha otvoru na batériu je zaujímavým  
a zároveň užitočným aspektom dizajnu.  5  Výnimočné: asymetrický tvar vnútorného priestoru s odkladacou  
plochou na boku a vzadu.  6  Asymetrický tvar vnútorného priestoru umývadla umožňuje zaujímavé riešenia aj  
v malých miestnostiach.

2 3

6

1

5

Minimalistický a špičkový dizajn, pohodlná 
a všestranná funkčnosť: Geberit Xeno2.

Umývadlá Geberit Xeno2 majú prirodzené čisté línie s mierne 
vyvýšenou plochou na batériu, ktorá sa zužuje smerom k okraju 
umývadla. Dizajn bez prepadových otvorov dáva vyniknúť este-
tike vnútorného priestoru. Výrazné dizajnové posolstvo ponúka 
výhody hygieny, ako aj jednoduchosti umývania.

4

Skrytý prepad
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GEBERIT XENO2

UMÝVADLÁ  
SLIM LINE

1  Elegantná plocha umývadla pre dve osoby so svetelným pásom, ktorý je diskrétne zabudovaný medzi umývadlo 
a umývadlovú skrinku.  2  Umývadlové skrinky možno tiež skombinovať s funkčnými držiakmi na uteráky z kúpeľňo-
vého príslušenstva Geberit.  3  Jemný mechanizmus push-to-open, ktorý uľahčuje otváranie a zatváranie zásuviek.  
4  Svetelný pás osvetľuje aj vnútorný priestor skrinky.  5  Elegantný čistý priestor umývadla dopĺňa dizajnovo zladené 
zrkadlo s ambientným osvetlením.

3

2

5

1

4

ŠTÍHLE LÍNIE EXKLUZÍVNYCH 
UMÝVADLOVÝCH PRIESTOROV
Umývadlá Geberit Xeno2 sú zhotovené z vysokokva-
litného a pevného materiálu Varicor® a vynikajú svo-
jím mimoriadne tenkým okrajom. Spolu s dizajnovo 
zladeným kúpeľňovým nábytkom tvoria exkluzívne 
kúpeľne s veľkými priestrannými umývadlami, ktoré 
súčasne pôsobia ľahkým dojmom. Fascinujúce de-
taily, ako napríklad integrovaný svetelný pás pod 
umývadlom, zaujímavo zvýrazňujú celkový dojem.

Skrytý prepad
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GEBERIT XENO2

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

ELEGANTNÝ PRODUKTOVÝ RAD 
S DÔMYSELNÝMI DETAILMI
Elegantný kúpeľňový nábytok Geberit 
Xeno2 nadväzuje na geometriu keramiky 
a vytvára minimalistickú kúpeľňovú atmo-
sféru. Sofistikované čelá nábytku dodá-
vajú sérii prirodzene ľahký vzhľad. Umý-
vadlové skrinky bez úchytiek podčiarkujú 
minimalistický dizajn s funkčným mecha-
nizmom typu push-to-open, ktorý zais- 
ťuje jednoduché používanie. Nábytok  
poskytuje veľ korysý úložný priestor 
s praktickými funkciami, ako sú protišmy-
kové rohože a dômyselné usporiadanie 
systémov kúpeľňového príslušenstva. 
Vďaka LED osvetleniu zásuviek budete 
mať vždy dobrý prehľad o ich obsahu.

ELEGANTNÉ SKLENENÉ KRYCIE 
DOSKY
Sklenené krycie dosky zdôrazňujú ele-
gantný vzhľad a poskytujú trvalú ochranu 
povrchu umývadlovej skrinky a bočných 
skriniek. Skrinka s výškou 170 cm posky-

tuje veľký a komfortný úložný priestor. 
Medzi najdôležitejšie prvky patria variabil-
né sklenené police, veľ ké vnútorné  
zrkadlo, zabudované profilové úchytky 
a  pohodlný mechanizmus SoftClosing. 
Skrinku na umývadielka a vysokú skrinku 
možno otvárať vľavo alebo vpravo podľa 
potreby.

OSVETLENÉ ZRKADLÁ GEBERIT 
XENO2 VYTVÁRAJÚ ATMOSFÉRU
Dizajnovo zladené osvetlené zrkadlá 
s LED diódami kopírujú prísnu geometriu 
radu Geberit Xeno2. Sú k  dispozícii na 
všetky umývadlá Xeno2 v šírkach od 40 
do 120 cm a vďaka nepriamemu atmosfé-
rickému osvetleniu sa pozornosť sústre-
ďuje na umývadlo. Pri aplikácii mejkapu 
alebo pri holení možno zapnúť priame 
osvetlenie pomocou spínača s funkciou 
stmievania. Na všetky zrkadlové plochy 
je k dispozícii vyhrievanie, ktoré zabraňu-
je zahmlievaniu.

2 3

biela, povrch  
s vysokým  
leskom

sivobéžová,  
matný povrch

KORPUS/ 
ČELO

FARBY KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT XENO2

1  Všestranné zásuvky s mechanizmom push-to-open zaručujú poriadok a pohodlie.  2  Osvetlenie  
zrkadiel Geberit Xeno2 vytvára príjemnú atmosféru v kúpeľni a zároveň poskytuje dostatok svetla vždy, keď 
ho potrebujete.  3  Rafinované čelá nábytku podčiarkujú ľahký vzhľad celého radu kúpeľňového nábytku.

1

Odolné voči vlhkosti

Tiché dovieranie  
SoftClosing

Mechanizmus otvárania 
Push-to-open

sivá scultura,  
melamín  
so štruktúrou 
dreva

Zabudované  
osvetlenie
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OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

Geberit Sigma70.

GEBERIT XENO2

TOALETY A BIDETY

WC a bidet Geberit Xeno2  nadväzu-
jú na impozantný dizajn umývadiel.

WC misa a bidet Xeno2 sa vyznačujú kontúrami so 
zreteľným okrajom, priestrannými, hladkými a uzav-
retými vonkajšími povrchmi so skrytým upevnením, 
čo uľahčuje ich čistenie. V súlade s tým sú WC misy 
Geberit Rimfree® vybavené plochým sedadlom s au-
tomatickým pozvoľným sklápaním SoftClosing.

Skryté upevnenie v stene

Jednoduché snímanie 
sedadla QuickRelease

Úsporné splachovanie

Pozvoľné sklápanie 
SoftClosing

Voľná podlaha
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Dizajnový rad Geberit Citterio kombinuje nezvyčajné tvary 
so špeciálnymi materiálmi, vďaka čomu vzniká nezameni-
teľný dizajnový jazyk. Prémiová kúpeľňová séria odráža  
jedinečné dizajnové charakteristiky  známeho talianskeho 
architekta a dizajnéra Antonia Citteria: Pozoruhodná origi-
nalita predstavuje kombináciu nadčasovej elegancie 
a kvality. Taliansky nadčasový dizajn.

GEBERIT
CITTERIO

DIZAJN ČISTOTA KOMFORT
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OVLÁDACIE TLAČIDLÁ 

Geberit Sigma50. K dispozícii 
v rôznych materiáloch a farbách.

ZRKADLÁ

Zrkadlá Geberit Citterio 
s ambientným osvetlením.

UMÝVADLÁ

Umývadlá Geberit Citterio 
s vysokokvalitnou glazúrou 
KeraTect®.UMÝVADLOVÉ SKRINKY

Umývadlové skrinky Geberit 
Citterio sú vyrobené z ele-
gantných materiálov v jedi-
nečných farbách.

TOALETY 

WC Geberit Citterio Rimfree® 
ponúka dokonalú kombináciu 
dizajnu a funkčnosti.
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GEBERIT CITTERIO
UMÝVADLÁ

1  Jemne zaoblený vnútorný priestor je vynikajúcim kontrastom ku geometrickej vonkajšej forme.  2  Umývadlá  
na dosku v čistom organickom tvare sú mimoriadne atraktívne.  3  Zladené umývadlové skrinky vám umožnia mať  
kozmetické výrobky vždy na dosah.  4  Umývadlá, kúpeľňový nábytok a osvetlené zrkadlá.  5  Geberit Citterio ponúka 
elegantné riešenia v prípade stiesneného priestoru, napríklad v hosťovských kúpeľniach.  6  Štýlový úložný priestor 
pre sofistikovaný dizajn kúpeľne.

2 3

5 6

Umývadlá kúpeľ ňovej série Geberit Citterio stelesňujú 
 jednoduchú a nadčasovú eleganciu nezameniteľ ného 
 talianskeho dizajnu.

1

4

Symetrické línie ohraničujú jemne zaob-
lený vnútorný priestor a poskytujú veľko-
rysý priestor na umývadlá. Dokonale na-
vrhnutý a špeciálne vyvinutý keramický 
kryt odtoku vynikajúco zapadá do dizajnu 

umývadla. Nič nemôže narušiť estetiku 
umývadiel, keďže sú navrhnuté úplne bez 
prepadového otvoru, čo umožňuje paten-
tovaný umývadlový ventil Geberit Clou.

Skrytý prepad

Dizajnový kryt
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GEBERIT CITTERIO
KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

VZNEŠENOSŤ PRAVÉHO TALIANSKEHO DIZAJNU
Veľkorysé riešenia úložného priestoru dopĺňajú puristickú orga-
nickú eleganciu kúpeľňovej keramiky Geberit Citterio. Dizajnová 
séria je synonymom výraznej estetiky.

Povrch umývadlových skriniek Geberit Citterio je rovnako jedi-
nečný ako vy sami. Vysokokvalitné sklenené krycie dosky v od-
tieňoch, ktoré zodpovedajú zvolenej farbe nábytku, zvyšujú 
žiarivosť kúpeľňového nábytku Geberit Citterio. Kombinácia 
dreva a skla tvorí vzrušujúci a elegantný súlad, ktorý dopĺňajú 
rukoväte dverí v trendovej farbe champagne.

1 2 3

4

1  Veľkorysý úložný priestor.  2  Kovové prvky vo farbe champagne tvoria najvýraznejšie dizajnové prvky.   
3  Ergonomické profilové úchytky sú tiež navrhnuté v rovnakej farbe.  4  Závesné skrinky  poskytujú dosta-
tok miesta v prípade stiesneného priestoru.

FARBY KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT CITTERIO

champagnesvetlý dub, mela-
mín so štruktúrou 
dreva

KORPUS

sklo sivé (taupe)

ČELO/ 
KRYCIA DOSKA

sivohnedý dub, 
melamín so 
štruktúrou dreva

KORPUS ÚCHYTKY/ 
NOŽIČKY

čierne sklo

ČELO/ 
KRYCIA DOSKA

Odolné voči vlhkosti

Tiché dovieranie  
SoftClosing

Čelo zo skla
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GEBERIT  
CITTERIO
TOALETY  
A BIDETY

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ 

Geberit Sigma50.

Okrúhle, plynulé tvary WC mís a bidetov dokonale zapadnú 
do dizajnu celej série. Predstavujú kombináciu vzhľadovej 
a funkčnej čistoty.

Skryté upevnenie  
v stene

Skryté upevnenie  
v podlahe

Pozvoľné sklápanie 
SoftClosing

Úsporné splachovanie

Voľná podlaha
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Dizajnový produktový rad Geberit myDay vyniká 
jemnými, organickými a napriek tomu mimoriadne 
emocionálnymi tvarmi. Výsledkom je prirodzená 
a dobre pôsobiaca estetika, ktorá umožňuje vítanú 
prestávku od zhonu každodenného života. MyDay sa 
však nechváli iba dobrým vzhľadom, keďže má čo 
ponúknuť aj z hľadiska funkčnosti. Emotívne tvary, 
uvoľnený vzhľad.

GEBERIT
MYDAY

DIZAJN ČISTOTA KOMFORT
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ZRKADLO 

Zrkadlo Geberit myDay 
s nepriamym osvetlením.

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

Kúpeľňový nábytok  
Geberit myDay  

s jemnými krivkami.

TOALETA A BIDET

WC misa a bidet Geberit myDay 
majú jedinečný dizajn s kombiná-
ciou geometrických priamych línií 
a charakteristických kriviek.

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

Geberit Sigma50.

UMÝVADLO 

Umývadlá Geberit myDay sa vyzna-
čujú plynulými a vzdušnými tvarmi, 
ktoré sú k dispozícii v mnohých roz-
meroch – vrátane verzie umývadla 
na dosku.

70 Kúpeľne Geberit 71

KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT MYDAY



GEBERIT MYDAY
UMÝVADLÁ

1

2 3Kúpeľ ne, ktoré vás pozývajú na oddych a relax:  
Produktový rad Geberit myDay sa vyznačuje jedi-
nečným dizajnom s plynulými tvarmi, ktoré prináša-
jú do kúpeľ ne prirodzenú a elegantnú ľahkosť.

1  Veľké dvojumývadlo má dva otvory na batérie.  2  Umývadlá myDay zaujmú  
svojím plynulým, elegantným dizajnom, ktorý kúpeľni dodáva pocit väčšej ľahkosti.   
3  Umývadielko MyDay je k dispozícii aj v praktických dizajnových verziách do hos-
ťovského WC.

DOKONALÝ SPÔSOB, AKO  
ŠTÝLOVO ZAČAŤ DEŇ
Geberit myDay zaujme svojimi plynulými, 
elegantnými tvarmi, ktoré vytvárajú atmo-
sféru prirodzenej ľahkosti. Je to vďaka je-
dinečnému dizajnu keramických sanitár-
nych výrobkov s  jemnými krivkami 
a veľkými polomermi. Štandardné rozmery 
umývadiel, ako aj dvojité umývadlá a umý-
vadlá na dosku ponúkajú vysoký stupeň 
flexibility, ktorý vyhovuje vysokým náro-
kom na dizajn. Netradičné dizajnové kryty 
odtokov s jemným pochrómovaným pási-
kom dodávajú umývadlám na štýlovosti.

Skrytý prepad

Dizajnový kryt
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GEBERIT MYDAY
KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

4

2

3

1

biela, povrch 
s vysokým  
leskom

sivohnedá taupe,  
povrch  
s vysokým  
leskom

KORPUS/ČELO

 FARBY KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT MYDAY

1  Integrovaný systém usporiadania umožňuje rýchle a organizované uloženie kozmetických potrieb.  
2  Praktická vysoká skrinka so štyrmi nastaviteľnými policami a priestorom na dverách ponúka  
veľa úložného miesta.  3  Umývadlové skrinky v súčasných trendových farbách dokonale zapadajú  
do hladkých línií keramickej sanity v sérii myDay.  4  Elegantné riešenie s umývadlom na doske.  
Veľkoryso riešená odkladacia plocha so skleneným krytom.

NÁBYTOK S PRAKTICKÝMI VLASTNOSŤAMI  
A DETAILMI, KTORÉ ZVYŠUJÚ KOMFORT
Kúpeľňový nábytok z dizajnového radu vyniká vďaka jemne za-
obleným okrajom na čelách. Vnútorný priestor zapôsobí prak-
tickými funkciami a detailmi zvyšujúcimi komfort, ako sú napríklad 
protišmykové rohože a vnútorné osvetlenie LED v umývadlových 
skrinkách. Osvetlené zrkadlá sú štandardne dostupné s funkciou 
vyhrievania, ktoré zabraňuje zahmlievaniu.

Odolné voči vlhkosti

Tiché dovieranie  
SoftClosing

Zabudované  
osvetlenie

chróm

RUKOVÄŤ
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OVLÁDACIE TLAČIDLÁ 

Geberit Sigma50.

GEBERIT MYDAY
TOALETY A BIDETY

HARMÓNIA A HYGIENA V DOKONALOM  
DIZAJNE
Závesné WC Geberit myDay dokonale ladí a je ideál-
nym doplnkom k ostatným častiam tejto kolekcie. Aj 
tu sú priame línie charakteristicky zaoblené a ponú-
kajú vzhľad, ktorý je súčasne pevný a jemný. Skryté 
upevnenie na stenu a uzavretý vonkajší obrys, ktorý 
zaokrúhľuje nenápadný dizajn a  ľahko sa čistí, tiež 
prispievajú k celkovému vyváženému vzhľadu. Štýlo-
vú a sofistikovanú keramickú WC misu dopĺňa ergo-
nomicky tvarované sedadlo, ktoré je vybavené poz-
voľným sklápaním SoftClosing. Keramika so 
špeciálnou glazúrou KeraTect má úplne hladký po-
vrch, vďaka čomu odpudzuje špinu a  ľahko sa čistí. 
Veľmi pekný je aj bidet, ktorého dizajn dokonale ladí 
s dizajnom WC.

Skryté upevnenie  
v stene

Pozvoľné sklápanie 
SoftClosing

Úsporné splachovanie

Voľná podlaha
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Celá kúpeľňová séria Geberit Acanto kombinuje  
jasný dizajn s organickými tvarmi a dômyselnými  
riešeniami detailov, ktoré spĺňajú najrôznejšie požia-
davky a nároky. Individualita vášho životného štýlu 
zodpovedá rôznorodému modulárnemu charakteru 
Acanto. Jasné línie, individuálne detaily.

GEBERIT
ACANTO
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OVLÁDACIE TLAČIDLÁ 

Geberit Sigma21.

TOALETA 

WC misy Geberit Acanto Rimfree®  
a sedadlá so závesmi QuickRelease 
umožňujú rýchle a jednoduché 
čistenie.

UMÝVADLO

Umývadlá Geberit Acanto sú  
k dispozícii v rôznych štýloch  
a veľkostiach.

ZRKADLOVÁ SKRINKA

Zrkadlové skrinky Geberit Acanto 
s inovatívnymi funkciami.

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

Koncepcia nábytku Geberit 
Acanto poskytuje dobre  
organizovaný úložný priestor.
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GEBERIT ACANTO
UMÝVADLÁ

1  Harmonické nábytkové koncepty s vysokou kreatívnou slobodou: kúpeľňová séria Geberit Acanto.  2  Umývadlo 
so zabudovanou odkladacou plochou je vizuálnou dominantou a ponúka jasnú pridanú hodnotu.  3  Štíhle umývadlá 
dodávajú kúpeľni nádych ľahkosti.  4  Nábytkové umývadlo s úzkym okrajom SlimRim.  5  Priestorovo úsporné rieše-
nia hosťovských kúpeľní.

2

ČISTÝ DIZAJN, ŠTÍHLE KONTÚRY, JEMNÉ KRIVKY
Umývadlá z kúpeľňovej série Geberit Acanto sú vytvorené v nad-
časovo modernom jemnom organickom dizajne s jasnými geo-
metrickými kontúrami a  organicky tvarovaným vnútorným 
priestorom. Rôzne tvary a veľkosti umývadiel Geberit splnia túžbu 
po atraktívnom, modernom a individuálne navrhnutom vybavení 
kúpeľne. Okraj je obzvlášť tenký a dodáva keramike nádych ľah-
kosti. Dizajn s úzkym okrajom SlimRim dodáva umývadlám ob-
zvlášť elegantný a štíhly vzhľad. Umývadlá sú k dispozícii ako 
štandardné umývadlá s odkladacími plochami i bez nich, vhodné 
aj do menších alebo hosťovských kúpeľní.

4

3

1

5

Skrytý prepad

Flexibilné  
kombinácie
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GEBERIT ACANTO
KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

NÁBYTOK, KTORÝ VYJADRUJE VAŠU INDIVIDUALITU
Kúpeľňový nábytok Geberit Acanto ponúka slobodu dizajnu 
a funkčnú výnimočnosť. Na základe rozsiahlych testov so spot-
rebiteľmi bola táto séria vyvinutá tak, aby spĺňala čo najširšiu 
škálu každodenných potrieb. Vnútro nábytku je prekvapivo fle-
xibilné, usporiadanie zásuviek, priehradiek a políc vytvára or-
ganizované prostredie. Nástenná magnetická tabuľa umožňuje 
upevnenie boxov presne tam, kde potrebujete mať uložené 
kozmetické predmety. Inovatívny koncept premieňa zrkadlovú 
skrinku na centrum krásy so zabudovaným zväčšovacím zrkad-
lom.

Vďaka širokej ponuke umývadlových skriniek, vysokých skriniek, 
zrkadlových skriniek a riešení odkladacích plôch, vytvára kúpeľ-
ňový nábytok Geberit Acanto dokonalý úložný priestor v každej 
kúpeľni. Nábytok je k dispozícii v štyroch farbách: matná čierna, 
matná láva, pieskovosivá a biela s vysokým leskom. Farba ruko-
väte korešponduje s farbou nábytku.

Návrhári kúpeľňového nábytku kládli mimoriadny dôraz na mo-
dernú kombináciu rôznych materiálov a povrchov, ako je sklo, 
kov, lakované a drevené povrchy, nehovoriac o  individuálnych 
kombináciách rôznych druhov nábytku.

FARBY KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT ACANTO

1  Vnútorná zásuvka ešte zvyšuje všestrannosť umývadlovej skrinky.  2  Praktická:  
zrkadlová skrinka s inovatívnymi funkciami a nástenným úložným priestorom na  
kozmetiku.  3  Vysoká skrinka s výsuvnou jednotkou poskytuje dobre organizovaný 
úložný priestor na vašu kozmetiku a kúpeľňové textílie. 

3

1 2

láva, matný  
povrch

lávové sklo

KORPUS

ČELO

čierna, matný 
povrch

čierne sklo

biela, povrch 
s vysokým 
leskom

biele sklo

pieskovosivá, 
matný povrch

pieskovosivé sklo

dub mystik

Odolné voči vlhkosti

Flexibilné kombinácie

Čelo zo skla

Tiché dovieranie  
SoftClosing
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OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

Geberit Sigma20.

GEBERIT ACANTO
TOALETY A BIDETY

NADČASOVÉ TVARY KERAMIKY DO 
KÚPEĽNÍ NAJVYŠŠEJ KVALITY
WC misy a bidet Geberit Acanto sú zlade-
né s dizajnom umývadiel zvnútra i zvon- 
ka. WC misy bez splachovacieho kruhu 
Rimfree® sú nielen pekné, ale predovšet-
kým sa jednoducho čistia, a teda sú hy-
gienickejšie. WC sedadlo so závesom 
QuickRelease má tiež zladený a  hladký 
povrch so skrytými úchytkami na závesné 
riešenia i riešenia s umiestnením na podla-
hu.

Skryté upevnenie  
v stene

Pozvoľné sklápanie 
SoftClosing

Úsporné splachovanie

Jednoduché snímanie 
sedadla QuickRelease

Skryté upevnenie 
v podlahe

Voľná podlaha
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Lineárny dizajn, jasné línie a napriek tomu také flexibilné 
– to je kompletná kúpeľňová séria Geberit iCon v skratke. 
Široká škála kúpeľňovej keramiky a nábytku v modernom 
dizajnovom jazyku poskytuje maximálnu flexibilitu uspo-
riadania a vyniká svojou pôsobivou všestrannosťou.  
Určené pre ľudí, ktorí sú rovnako všestranní. Jednoduchý 
vzhľad a flexibilita návrhu kúpeľne.

GEBERIT
ICON

DIZAJN ČISTOTA PRIESTOR
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OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

Geberit Sigma50.

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK 

Kúpeľňový nábytok  
Geberit iCon ponúka  

flexibilné možnosti  
kombinácií.

TOALETA 

WC Geberit iCon Rimfree® 
získalo ocenenie za inováciu, 
vysokú kvalitu, dizajn 
a funkčnosť.

UMÝVADLO 

Umývadlá Geberit iCon sú k dispozícii 
v mnohých formátoch a veľkostiach 
vrátane dvojumývadiel.

ZRKADLO 

Zrkadlo Geberit iCon je zladené 
s čistými líniami celej série.
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GEBERIT ICON
UMÝVADLÁ

1  Flexibilný dizajn miestnosti s čistými líniami.  2  Umývadlá a skrinky sú dokonale usporiadané.  
3  Umývadlá Geberit iCon charakterizujú výrazné geometrické vonkajšie obrysy a hladká  
vnútorná forma.  4  Výrobky Geberit iCon sú k dispozícii v mnohých formátoch a veľkostiach 
vrátane dvojumývadiel bez otvorov na batérie.

4

UMÝVADLÁ GEBERIT ICON CHARAKTERIZUJÚ ČISTÉ, 
ELEGANTNÉ LÍNIE VONKAJŠÍCH OBRYSOV
Umývadlá ponúkajú veľkorysé odkladacie plochy a zároveň hl-
boký vnútorný priestor. Celkový čistý dizajn dotvára sanita so 
skrytým upevnením.

Táto flexibilita v návrhu miestnosti je jedinečnou príležitosťou 
kombinovať sanitárne výrobky, nábytok a zrkadlá s osvetlením.

1

2

3
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GEBERIT ICON
KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

ROZSIAHLA PONUKA MODULÁRNEHO NÁBYTKU
Koncept úložných priestorov Geberit iCon vďaka modulárnym 
a flexibilným kombináciám vytvára priestor na dizajn a fantáziu. 
Má nádherne čistý vzhľad, ktorý priam nabáda k usporiadaniu 
a udržiavaniu poriadku. Rozmanitosť výrobkov v sérii kúpeľňo-
vého nábytku Geberit iCon umožňuje moderné plánovanie miest-
nosti a montáž symetrických a asymetrických kombinácií. Dizaj-
nová škála umožňuje vytvorenie nadčasovej klasiky aj extra - 
vagantných inovácií.

Zásuvky skriniek pod umývadlá Geberit iCon, ako aj vysoké a boč-
né skrinky sú vybavené mechanizmom tichého dovierania Soft-

Closing. Rozličné osvetlené zrkadlá a police Geberit iCon nielenže 
ponúkajú veľkorysý a praktický úložný priestor, ale zároveň vytvá-
rajú aj základ jedinečného a efektívneho dizajnu miestnosti.

PRVKY OSVETLENÝCH ZRKADIEL GEBERIT ICON
Osvetlené zrkadlá zo série Geberit iCon vyžarujú príjemné, mäkké 
svetlo. V závislosti od požiadaviek môžu byť horizontálne svetel-
né pásy nad zrkadlom odsadené doľava alebo doprava; police 
môžu byť umiestnené v strede alebo na boku. To vytvára zaují-
mavé prvky v miestnosti a vizuálne prepojenie s bočnými a vy-
sokými skrinkami. Osvetlené zrkadlá Geberit iCon sú k dispozícii 
v mnohých šírkach vhodných pre rôzne rozmery umývadiel.

1

FARBY KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT ICON

32

1  Umývadlové skrinky Geberit iCon dokonale dopĺňajú 
keramiku.  2  Zásuvky s veľkorysým úložným priestorom 
s mechanizmom tichého dovierania SoftClosing.   
3  Vďaka dostatočnej výške sa do spodnej zásuvky  
pohodlne zmestia aj vyššie predmety.

biela, povrch 
s vysokým 
leskom

biela, matný 
povrch

láva, matný  
povrch

prírodný dub,  
melamín  
so štruktúrou 
dreva

KORPUS/ 
ČELO

Odolné voči vlhkosti

Tiché dovieranie  
SoftClosing

Flexibilné kombinácie

platina, povrch 
s vysokým 
leskom

chróm

RUKOVÄŤ
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GEBERIT ICON
TOALETY A BIDETY

WC a bidety majú minimalisticky jednoduchý 
vnútorný obrys a nadväzujú na dizajn pria-
mych línií s  uzavretou vonkajšou formou 
a skrytým upevnením.

1

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ 

Geberit Sigma70.

1  Ocenenie za inovácie, vysokú kvalitu, dizajn a funkčnosť.  2  Voliteľné WC sedadlo 
Geberit iCon v úzkom slim dizajne.  3  Toaleta a bidet Geberit iCon Square ponúkajú 
atraktívnu alternatívu v hranatých líniach.

3

2

Skryté upevnenie  
v stene

Pozvoľné sklápanie 
SoftClosing

Úsporné splachovanie

Jednoduché snímanie 
sedadla QuickRelease

Voľná podlaha
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GEBERIT ICON
UMÝVADLÁ  
DO HOSŤOVSKÝCH 
KÚPEĽNÍ

1  Zladený kúpeľňový nábytok dopĺňa sortiment umývadielok Geberit iCon.  2  Rohové umývadielka optimálne 
využívajú priestor v malých a hosťovských kúpeľniach.  3  Umývadielko Geberit iCon s nízkou hĺbkou inštalácie 
a s umývadlovou batériou a policou umiestnenou na boku sa elegantne zmestí aj do úzkych priestorov.   
4  Dômyselné riešenie: umývadielka a atraktívne navrhnuté ukladanie aj v tých najmenších priestoroch.

RIEŠENIA UMÝVADIEL V MALÝCH 
MIESTNOSTIACH
Umývadlá tejto série sú špeciálne navrh-
nuté do malých kúpeľní a ponúkajú množ-
stvo riešení stiesnených priestorov. Od-
kladacie priestory a  batériové otvory 
umiestnené na boku umožňujú nízku hĺb-
ku inštalácie, zatiaľ čo dizajn rohového 
umývadielka uľahčuje inštaláciu v sties-
nených priestoroch. Produktovú sériu 
keramiky dopĺňa skrátená WC misa.

1

2 3

4
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GEBERIT ICON
KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK 
DO HOSŤOVSKÝCH 
KÚPEĽNÍ

1 2

1  Praktický úložný priestor prispôso bený malým umývadlám.  
2  Dômyselne navrhnutý kúpeľňový nábytok ponúka regálový 
a úložný priestor dokonca aj v malých a v hosťovských 
kúpeľniach.  3  Zásuvky umývadiel s mechanizmom tichého 
dovierania SoftClosing posky tujú vysokú úroveň pohodlia.

3

MODULÁRNY NÁBYTKOVÝ  
KONCEPT S VEĽKORYSÝM  
ÚLOŽNÝM PRIESTOROM V MALÝCH 
MIESTNOSTIACH
Modulárny koncept iCon vytvára zaujíma-
vý úložný priestor aj v malých a hosťov-
ských kúpeľniach. Zrkadlové vysoké 
skrinky, umývadlové skrinky s mechaniz-
mom SoftClosing alebo policovými prv-
kami umožňujú návrh aj v  náročných 
pôdorysoch s využitím celého ich poten-
ciálu. Nízke hĺbky inštalácie prispôsobené 
konkrétnemu umiestneniu umývadla za-
isťujú voľnosť pohybu aj v obmedzených 
priestoroch.

KORPUS/ 
ČELO

FARBY KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT ICON

Odolné voči vlhkosti

Tiché dovieranie  
SoftClosing

Flexibilné kombinácie

platina, povrch 
s vysokým 
leskom

biela, povrch 
s vysokým 
leskom

biela, matný 
povrch

láva, matný  
povrch

prírodný dub,  
melamín  
so štruktúrou 
dreva

chróm

RUKOVÄŤ
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GEBERIT ICON
TOALETY DO 
HOSŤOVSKÝCH 
KÚPEĽNÍ

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ 

Geberit Sigma60.

Geberit iCon ponúka štýlové 
skrátené WC, ktoré menej 
vyčnieva do priestoru.

V záujme zvýšenia priestoru na nohy vy-
čnieva WC misa Geberit iCon do priesto-
ru iba 490 mm. Hladký vonkajší obrys so 
skrytým upevnením poskytuje sofistiko-
vaný vzhľad v hosťovských kúpeľniach. 
Pre dokonalú hygienu, čistotu a úhľadný 
dizajn je WC k  dispozícii aj vo variante  
Geberit Rimfree®.

Skryté upevnenie  
v stene

Pozvoľné sklápanie 
SoftClosing

Úsporné splachovanie

Úspora miesta

Voľná podlaha

Jednoduché snímanie 
sedadla QuickRelease
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Kúpeľňová séria Geberit Selnova je vďaka svojim 
klasickým tvarom vhodnou voľbou do akejkoľvek 
kúpeľne. Geberit stavil na jednoduchý a neokázalý 
dizajn a zameral svoju pozornosť predovšetkým 
na funkčnosť. Séria Selnova sa vyznačuje skvelým 
pomerom ceny a výkonu a vysokou kvalitou, ktorá 
je so značkou  Geberit neodmysliteľne spojená.  
Klasicky nadčasová. Pre každú kúpeľňu.

GEBERIT
SELNOVA

DIZAJN ČISTOTA UNIVERZÁLNOSŤ
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GEBERIT SELNOVA
UMÝVADLÁ

HARMONICKY ZLADENÉ KÚPEĽNE  
VŠETKÝCH VEĽKOSTÍ
Umývadlá Geberit Selnova vychádzajú zo súmernej organickej 
formy inšpirovanej prírodou. Dizajnový jazyk série Geberit 
Selnova sa vyznačuje zaoblenou geometriou s jemnými krivkami. 
Spoločným znakom oboch typov umývadiel je mäkko modelo-
vaná vnútorná misa a  štíhly okraj voľne prechádzajúci do 
priestrannej platformy s otvorom na batériu, ktorá slúži ako od-
kladací priestor.

32

1

1 Mäkké krivky umývadla Geberit Selnova sú inšpirované prírodou. 2 Tenká hrana s plynulým 
prechodom do zadnej odkladacej plochy. 3 Polostĺp umývadla zakrýva zápachovú uzávierku.

Kúpeľne Geberit106 107

KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT SELNOVA



GEBERIT SELNOVA
TOALETY A BIDETY

OVLÁDACIE TLAČIDLO

Geberit Sigma20

VHODNÉ TOALETY PRE KAŽDÚ STAVEBNÚ SITUÁCIU
WC misy zo série Geberit Selnova majú tiež klasické mäkké krivky. Poskytu-
jú riešenie pre rekonštrukciu akejkoľ vek kúpeľne – k  dispozícii sú ako 
závesné, tak aj stojacie modely, prípadne stojacie WC s nadomietkovou 
nádržkou. Vďaka technológii Rimfree® bez splachovacieho okraja je údržba 
toaliet obzvlášť jednoduchá.

V ponuke sú tiež závesné bidety v rovnakom dizajne.

Široká ponuka závesných a stojacích WC mís 
pokryje všetky typy stavebných situácií.

↓

Úsporné splachovanie

Voľná podlaha

Skryté upevnenie  
v podlahe

Jednoduché snímanie 
sedadla QuickRelease

Pozvoľné sklápanie 
SoftClosing

Skryté upevnenie  
v stene
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Séria Geberit Selnova Square obsahuje rôzne modely 
klasických tvarov, ktoré sa harmonicky včlenia do in-
teriéru a ešte vás prekvapia šikovnými detailmi. Vašu 
novú kúpeľňu alebo rekonštrukciu tak zvládnete jedno-
ducho a za rozumnú cenu. Kúpeľňa sa zaleskne v plnej 
kráse, vybavená všetkými modernými vymoženosťami. 
Moderné geometrické tvary v centre pozornosti.

GEBERIT
SELNOVA 
SQUARE

DIZAJN ČISTOTA UNIVERZÁLNOSŤ
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1

2 3

1 Ideálny pár – nábytkové umývadlo 
s mimoriadne úzkym okrajom 
integrované do umývadlovej skrinky 
zakúpite ako jeden výrobok.  
2 Modulárna kombinovateľná nízka 
skrinka v dvoch výškach ponúka 
dodatočný úložný priestor.  
3 Praktická a prehľadne usporiadaná 
zásuvka.

UHLADENÁ ELEGANCIA, PERFEKTNE ORÁMOVANÁ
Nové elegantné nábytkové umývadlá Geberit Selnova Square kom-
binujú strohý obdĺžnikový dizajn s organicky tvarovanou vnútornou 
misou. S umývadlovými skrinkami a kúpeľňovým nábytkom tvoria 
dokonalý celok. Umývadlové skrinky pre umývadlá s úzkym okrajom 
a k nim prislúchajúce bočné skrinky sú v ponuke až v štyroch farbách 
– biela s vysokým leskom, matná láva, svetlý a tmavý hickory orech.

GEBERIT  
SELNOVA SQUARE
ŠTÍHLE UMÝVADLÁ 
A KÚPEĽŇOVÝ 
NÁBYTOK

Tiché dovieranie  
SoftClosing

FARBY KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT SELNOVA

láva, matný 
povrch

svetlý orech 
hickory, melamín

biela, povrch 
s vysokým 
leskom

KORPUS/ČELO

orech hickory, 
melamín

chróm

RUKOVÄŤ

Odolné voči vlhkosti
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GEBERIT 
SELNOVA SQUARE
KLASICKÉ UMÝVADLÁ 
A KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK
KONCEPT S ČISTÝMI LÍNIAMI
Kľúčovými dizajnovými prvkami kúpeľňo-
vého nábytku Selnova Square sú čisté lí-
nie a jemne skosené hrany. Umývadlá sa 
zužujú smerom dole a plynule nadväzujú 
na skrinky pod nimi, ktoré sú nápadne od-
sadené dozadu. Toto riešenie umocňuje 
štíhly a odľahčený vzhľad charakteristický 
pre celú sériu. Integrované, jemne zaob-
lené úchytky kopírujú krivky prednej stra-
ny umývadla a ešte viac podtrhujú celko-
vý dojem ľahkosti.

RIEŠENIE PRE RÔZNE SITUÁCIE
Čelá a korpusy sú v ponuke v lesklej bielej 
farbe a  farbe matná láva. Umývadlové 
skrinky možno doplniť bočnými skrinkami 
a zrkadlovými skrinkami, ktoré vám po-
skytnú ďalší praktický odkladací priestor. 
Nábytok je dodávaný kompletne zmonto-
vaný s možnosťou pripevnenia závesov 
dverí na oboch stranách.

1 2 3

1 Praktická súprava zrkadlovej skrinky, 
umývadla a umývadlovej skrinky.  
2 Zrkadlová skrinka s praktickou 
výklopnou poličkou v spodnej 
časti. 3 Riešenia ideálne aj pre  
malé kúpeľne. 

FARBY KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT SELNOVA

KORPUS/ČELO

Odolné voči 
vlhkosti

Tiché 
dovieranie 
SoftClosing

Flexibilné 
kombinácie

láva, matný 
povrch

biela, povrch 
s vysokým 
leskom

chróm

RUKOVÄŤ
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OVLÁDACIE TLAČIDLO

Geberit Sigma30

Dizajn sérií Geberit Selnova a  Geberit 
Selnova Square sa dôsledne uplatňuje aj 
na toaletách a bidetoch. Široká ponuka 
závesných a stojacích toaliet ponúka rie-
šenie pre každú kúpeľňu – vrátane nákla-
dovo efektívnych rekonštrukcií bez 
zložitých stavebných úprav.

Voľná podlaha

GEBERIT  
SELNOVA
SQUARE
TOALETY 
A BIDETY

Jednoduché snímanie 
sedadla QuickRelease

Skryté upevnenie  
v podlahe

Pozvoľné sklápanie 
SoftClosing
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1 Praktická rukoväť skrinky môže poslúžiť aj ako držiak na uterák.   
2 Aj rohové umývadlo môžete doplniť praktickou umývadlovou skrinkou.  
3 Skrátené WC Selnova Compact zasahuje do priestoru iba 49 cm.

GEBERIT  
SELNOVA COMPACT
DO KÚPEĽNÍ 
PRE HOSTÍ
AJ MALÁ MÔŽE BYŤ KRÁSNA
Špeciálny rad Geberit Selnova Compact ponúka ide-
álne riešenie pre štýlovo vybavené malé kúpeľne 
a toalety pre hostí. Malé umývadlá s nízkou montáž-
nou hĺbkou, rohové modely a rozmerovo kompaktné 
toalety a bidety sú pohodlné a zároveň ponechávajú 
priestor na príjemne voľný pohyb. V malej miestnos-
ti totiž záleží na každom centimetri.

Novinkou sú praktické skrinky pod umývadlo v rôz-
nych rozmeroch vhodných pre umývadlá Selnova 
Compact. Skrinky majú sofistikovaný dizajn rukovä- 
te, ktorý umožňuje plniť funkciu držiaka na uterák. 
V ponuke nájdete aj praktické modely s držiakom na 
uterák zabudovaným zboku.

1

2

FARBY KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU 
GEBERIT SELNOVA COMPACT

svetlosivá, 
matný povrch

svetlosivá,  
povrch s vysokým  
leskom

biela,  
matný povrch

biela, povrch  
s vysokým 
leskom

NOVÉ

3
KORPUS

ČELO

chróm

RUKOVÄŤ

Odolné voči  
vlhkosti

Tiché dovieranie  
SoftClosing

Model s praktickým 
držiakom na uterák.
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GEBERIT
SELNOVA COMFORT 

OVLÁDACIE 
TLAČIDLO

Geberit Sigma10

ZRKADLO

Geberit Option

ŠTÝLOVÝ PROJEKT KÚPEĽNE PRE VŠETKY GENERÁCIE
Produkty Geberit Selnova Comfort umožňujú starším ľuďom 
a osobám so zníženou pohyblivosťou zachovať si v kúpeľni svo-
ju nezávislosť, a to bez akýchkoľ vek kompromisov na úkor kva-
lity. Výrobky vybavené dôležitými funkciami prichádzajú na trh 
v atraktívnom dizajne. Sú výsledkom dlhoročných skúseností, 
ktoré Geberit získal počas vývoja a výroby sanitárnych výrobkov 
prispôsobených potrebám všetkých generácií. Medzi tieto rie-
šenia patrí obzvlášť ploché umývadlo, ktoré poskytuje dostatok 
miesta na pohodlné zasunutie sa na vozíku. Predĺžené WC s mon-
tážnou hĺbkou 70 cm umožňuje jednoduchší presun z invalidné-
ho vozíka a podľa potreby ho možno vybaviť WC sedadlom alebo 
sedacím kruhom.

↑

Bezbariérové umývadlo umožňuje príjemnú a jednoduchú 
osobnú hygienu – dokonca aj v sede.

↑

WC s predĺženou montážnou hĺbkou pre bezbariérový prístup 
vybavené sedacím kruhom.

Úsporné splachovanie

Skryté upevnenie  
v podlahe

Univerzálnosť

Voľná podlaha
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Dizajnový koncept umývadiel Geberit VariForm je založený 
na troch najbežnejších inštalačných typoch a štyroch 
základných geometrických tvaroch: kruh, obdĺžnik, ovál a 
elipsa. Umývadlá teraz môžete kombinovať s kúpeľňovým 
nábytkom VariForm, ktorý sa vyznačuje striedmym 
neokázalým dizajnom. Vychutnajte si tvorivú slobodu 
a navrhnite si kúpeľňu presne podľa vašich predstáv. 
Modulárne riešenie umývadlového priestoru pre ničím 
neobmedzenú kreativitu.

GEBERIT
VARIFORM

DIZAJN ČISTOTA PRAKTICKOSŤ
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1

2

GEBERIT VARIFORM
MODERNÉ UMÝVADLÁ

čekovú batériu, namontovanú priamo na umývadle 
alebo na doske, alebo nástennú podomietkovú 
batériu. Všetky umývadlá série VariForm sú dosta-
točne hlboké, a preto aj priestorné a pohodlné pri 
umývaní rúk. Umývadlá sú vyrobené z vysokokvalitnej 
sanitárnej keramiky, sú odolné voči poškriabaniu  
a prasklinám a ľahko sa udržiavajú.

NAJNOVŠIE DIZAJNOVÉ TRENDY  
PONÚKAJÚ VARIABILNOSŤ A ERGONÓMIU
Dizajn umývadiel Geberit VariForm s ich zoštíhlenými 
hranami zodpovedá najnovším trendom. Zápustné 
umývadlá a umývadlá na dosku sú k dispozícii s otvo-
rom na batériu alebo bez otvoru. V závislosti od poži-
adaviek a stavebnej situácie možno použiť stojan-

1 Umývadlo na dosku s jemne zaobleným tvarom v 
kombinácii s nástennou batériou.
2 Umývadlo na dosku s jasným hranatým 
geometrickým tvarom v kombinácii so 
stojančekovou batériou.
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↑

UMÝVADLO GEBERIT VARIFORM

Okrúhly dizajn.

↑

UMÝVADLO GEBERIT VARIFORM

Oválny dizajn.

↑

Zľava: umývadlo na dosku, zápustné  
umývadlo a vstavané umývadlo.

↑

GEBERIT VARIFORM WASHBASIN

Elipsovitý dizajn.

↑

UMÝVADLO GEBERIT VARIFORM

Hranatý dizajn.

Základom série Geberit VariForm sú štyri geometrické tvary, 
ktorých tvarová rôznorodosť umožňuje realizovať takmer 
akýkoľ vek dizajnový návrh. Vstavané, zápustné, polozápustné 
alebo na dosku – umývadlá VariForm sú vhodné ako pre verejné 
zariadenia, tak aj pre kúpeľ ne v hotelovom a súkromnom sektore. 
Modulárny systém ponecháva úplnú kreatívnu voľ nosť pri 
navrhovaní.
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GEBERIT VARIFORM
SKRINKY PRE  
UMÝVADLÁ NA DOSKU

FARBY KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT VARIFORM

láva, matný  
povrch

láva, matná 
melamín

orech hickory

orech hickory, 
melamín so  
štruktúrou dreva

biela, povrch  
s vysokým leskom

KORPUS/ČELO

1

Kúpeľ ňový nábytok navrhnutý pre 
umývadlá na dosku VariForm rozširuje 
dizajnové možnosti stvárnenia umý-
vadlového priestoru.

biela, matná 
melamín

VRCHNÁ DOSKA

NOVÉ

ŠTÝLOVÝ UMÝVADLOVÝ PRIESTOR  
S ÚLOŽNÝM PRIESTOROM
Pokojný a zdržanlivý dizajn skriniek Geberit VariForm 
vnáša do priestoru okolo umývadla pocit ľahkosti 
a dokonale ladí so štíhlym moderným vzhľadom umý-
vadiel. Modulárny systém umožňuje flexibilné navr-
hovanie prispôsobené daným priestorovým dispozí-
ciám. Úzka umývadlová skrinka s jednou zásuvkou je 
v ponuke v šírkach 75 a 90 cm. Môžete použiť zosta-
vu so skrinkami v rovnakej konštrukčnej výške alebo 
zostavu v tvare písmena L s väčšou spodnou skrin-
kou. Pokiaľ je v kúpeľni potrebný väčší úložný priestor 
alebo dve umývadlá, možno zostavy vzájomne kom-
binovať. Zásuvky sú vybavené mechanizmom otvá-
rania push-to-open. Nábytok sa dodáva vo farbe  
lesklá biela s matnou vrchnou doskou, láva, dub 
a orech hickory, takže ho možno bez problémov zladiť 
s ostatnými časťami interiéru.

1 Dekoratívna čierna hrana vytvára na úzkej odkladacej ploche pôsobivý vizuálny 
efekt. 2 Umývadlová skrinka v tvare písmena L poskytuje dostatok úložného 
priestoru. 3 Vďaka priestorovo úspornej zápachovej uzávierke, ktorá je 
dodávaná s nábytkom, poskytuje zásuvka viac úložného priestoru. 4 Novinkou 
je nábytok v atraktívnej povrchovej úprave dub.

432

dub

dub, melamín so 
štruktúrou dreva

Odolné voči vlhkosti

Mechanizmus otvárania 
Push-to-open

Tiché dovieranie  
SoftClosing
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ZRKADLÁ 
A ZRKADLOVÉ
SKRINKY

Osvetlené zrkadlá a zrkadlové skrinky sú skutočnou dominantou 
kúpeľne. Séria Option ponúka komplexný výber, ktorý poskytuje 
dokonale mäkké osvetlenie pre príjemný pocit v kúpeľni.
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GEBERIT OPTION
ZRKADLÁ

1 Zrkadlo Geberit Option Plus s inovatívnym konceptom pre optimálne svetelné podmienky v kúpeľni.  
2 Nové osvetlené zrkadlo Geberit Option sa vyznačuje zaobleným dizajnom. 3 Štýlové mäkké osvetlenie  
zrkadla Geberit Option Basic.

ŽIARIVÝ STREDOBOD KÚPEĽNE
Zrkadlá Geberit Option dokážu kvalitne osvetliť požadované čas-
ti kúpeľne a zároveň svojím mäkkým svetlom vykúzliť príjemnú 
atmosféru. Nové zrkadlo Option Plus poskytuje optimálne osve-
tlenie stropu, tváre a priestoru okolo umývadla a jeho intenzita 
môže byť plynulo regulovaná pomocou senzora. V prípade po-
treby možno aktivovať aj funkciu proti zahmlievaniu. Zrkadlá Op-
tion Plus s osvetlením sú k dispozícii v šírkach od 40 do 120 cm.

2 3

1

NOVÉ

132 133Kúpeľne Geberit

ZRKADLÁ A ZRKADLOVÉ SKRINKY GEBERIT OPTION A OPTION PLUS



GEBERIT OPTION PLUS
ZRKADLOVÉ SKRINKY

1

1  Vnútorná elektrická zásuvka s USB portom na nabíjanie mobilných zariadení.  2  Svetelný kryt LED po  
celej dĺžke pre mäkké ambientné osvetlenie.  3  Veľkorysý priestor na všetky potrebné veci.  4  Praktické: 
obsahuje zabudované zväčšovacie zrkadlo a magnetický držiak.  5  Varianty Option a Option Plus sú doko-
nalým doplnkom ku keramike a kúpeľňovému nábytku Geberit.

2

3 4

Kúpeľne Geberit
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Deuts

POROVNANIE
ZRKADLOVÉ SKRINKY
GEBERIT OPTION

↑

OPTION BASIC

Priame LED osvetlenie, elektrická 
zásuvka, dvojité zrkadlové dvierka, 
nastaviteľné sklenené poličky, 
vhodné pre všetky kúpeľňové série.

↑

OPTION

V porovnaní s modelom Option 
Basic má navyše nepriame 
(ambientné) osvetlenie, dotykový 
senzorový spínač, zrkadlové 
vonkajšie bočné steny, vhodné  
pre všetky kúpeľňové série.

↑

OPTION PLUS

V porovnaní s modelom Option 
má navyše zrkadlovú zadnú stenu, 
zväčšovacie zrkadlo, elektrickú 
zásuvku s USB portom, magnetický 
držiak, vhodné pre všetky 
kúpeľňové série.

Model Option Basic Option Option Plus

ROZMERY cm 50
56
60

60
75
90

120

60
75
90

120

VYBAVENIE Priame LED osvetlenie X X X

Nepriame osvetlenie X X

Dvojkrídlové zrkadlové dvierka X X
 (120 cm – 3 dvierka)

X
 (90 a 120 cm – 3 dvierka)

Zrkadlová zadná vnútorná strana X

Zrkadlové vonkajšie strany X X

Elektrická zásuvka X X X
(120 cm – 2 zásuvky)

USB port X

Farba vnútorného vyhotovenia Biela matná Biela matná Matná antracitová

Magnetický držiak Voliteľné (X) Voliteľné (X) X

Zväčšovacie zrkadielko Voliteľné (X) Voliteľné (X) X

Dotykový senzorový spínač X X
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Seite von DE in EN

↑

GEBERIT OPTION BASIC

Všestranne použiteľné zrkadlo 
s integrovanými svetelnými pruhmi 
po bokoch.

↑

GEBERIT OPTION

Viacúčelové osvetlené zrkadlo 
so širokým svetelným pruhom 
integrovaným do horného okraja 
zrkadla.

↑

GEBERIT OPTION PLUS

Pre väčšie pohodlie okolo umývad-
la: zrkadlo s priamym a nepriamym 
osvetlením. Stmievateľné a vybave-
né ručne aktivovateľnou funkciou 
proti zahmlievaniu.

Model Option Basic Option Option Plus

ROZMERY cm 40
50
60
70
80
90

100
120

40
60
70
90

120 40
60
75
90

120

VYBAVENIE Umiestnenie svetelných 
pruhov

Na oboch 
stranách

Hore Hore Na oboch 
stranách

Hore 
a dole

Priame LED 
osvetlenie

X X X X X

Nepriame 
osvetlenie

X

Stmievacia 
funkcia

X

Funkcia proti 
zahmlievaniu

X

Dotykový senzorový 
spínač

X

POROVNANIE
ZRKADLÁ
GEBERIT OPTION

←

SVETELNÉ PRUHY

Ideálne pre každodenné rituály: 
všetky zrkadlá Geberit Option 
prichádzajú s integrovanými 
svetelnými pruhmi poskytujúcimi 
mäkké svetlo bez oslepenia. Osve-
tlené zrkadlá sú vhodné pre všetky 
kúpeľňové série.

NOVÉ
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VANE
A SPRCHOVÉ 
RIEŠENIA

Pohodlná vaňa a priestranný sprchový kút sú veľmi dôležité. 
Ranná sprcha je ideálnym spôsobom, ako začať deň - a kto 
nemá rád relaxáciu v teplom kúpeli? Spoločnosť Geberit 
ponúka vane a sprchové riešenia, ktoré vnášajú do každej 
kúpeľne nádych wellness bez ohľadu na jej pôdorys.
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Príjemné teplo sa rozlieva po celom tele, zatiaľ čo 
upokojujúca vôňa pohladí vašu myseľ. Okamihy 
strávené vo vani alebo sprche prinášajú uvoľnenie 
a odpočinok a patria k najpríjemnejším chvíľam 
všedného dňa. Wellness v pohodlí vášho domova.

GEBERIT
VANE

Kúpeľne Geberit142 143
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GEBERIT SELNOVA 
VANE DIZAJN DO KAŽDEJ KÚPEĽNE

Vďaka širokej ponuke tvarov, veľkostí a dizajnov je ľahké si vybrať 
vaňu, ktorá poskytne očakávaný komfort. Stačí sa rozhodnúť, či bude 
tou ideálnou voľbou vaňa pre jedného, pre dvoch, asymetrická vaňa 
alebo rohové riešenie. Všetky vane majú dostatočne dlhú a širokú 
vodorovnú plochu v spodnej časti, čo poskytuje bezpečný priestor 
aj na sprcho vanie v stoji.

Dlhšie udrží teplotu vody

Dlhá životnosť

Jednoduchá oprava povrchu

Zvuková a tepelná izolácia

Farba zladená s keramikou

Jednoduchá údržba

Nízka hmotnosť

NOVÉ
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GEBERIT SOANA
VANE

ŠTÝLOVÝ PÔŽITOK Z KÚPEĽA
Vane Geberit Soana navrhnuté v oblom organickom dizajne vám 
umožnia naplno si vychutnať pôžitok z kúpeľa. K pocitu pohody 
a uvoľnenia prispieva dokonale hladký povrch vane, ktorej ma-
teriál udrží vodu dlhšie príjemne teplú, a voliteľná opierka hlavy 
zvyšujúca pohodlie. Odtok je umiestnený uprostred alebo na 
užšom konci. Vaňu ideálne dopĺňa odtoková súprava Geberit 
PushControl s funkciou prepadu, ktorej plochý profil takmer lí-
cuje s povrchom vane.

Dlhšie udrží teplotu vody

Dlhá životnosť

Jednoduchá oprava povrchu

Zvuková a tepelná izolácia

Farba zladená s keramikou

Jednoduchá údržba

Nízka hmotnosť

VANE GEBERIT SOANA
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GEBERIT TAWA 
VANE

ČISTÁ RELAXÁCIA V MÄKKOM POKOJI KÚPEĽA
Vaňa Geberit Tawa má jemne modelované krivky orámované geometricky 
čistou vonkajšou kontúrou. V ponuke je vaňa pre jednu osobu alebo vaňa 
duo pre dve osoby. Odtok vane pre jednu osobu je na konci vane. Duo vane 
sú skosené na oboch stranách a odtok majú v strede, takže dvaja ľudia môžu 
pohodlne sedieť alebo ležať vo vani spolu. Vane sú k dispozícii v šiestich 
veľkostiach.

→
EXTRÉMNE ŠTÍHLY OKRAJ VANE

• Okraj vane má výšku iba 1,5 cm  
a prepožičiava jej elegantný 
a harmonický vzhľad.

NOVÉ

Dlhšie udrží teplotu vody

Dlhá životnosť

Jednoduchá oprava povrchu

Zvuková a tepelná izolácia

Farba zladená s keramikou

Jednoduchá údržba

Nízka hmotnosť
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NIČÍM NERUŠENÝ
KÚPEĽ

KOMPAKTNÁ JEDNOTKA
Napúšťanie a vypúšťanie spojené do jed-
ného esteticky dokonalého výrobku. Toto 
dômyselné riešenie prívodu vody a pre-
padu je k dispozícii v štyroch povrchových 
úpravách: lesklý chróm, matný chróm, 
alpská biela a zlatá.

MINIMALISTICKÝ DIZAJN
Elegantné tlačidlo je to jediné, čo môžete 
vidieť po inštalácii vaňového odtoku Ge-
berit PushControl. Ľahkým stlačením od-
tok otvoríte alebo zatvoríte. Tlačidlo je 
také ploché, že sa oň môžete pohodlne 
oprieť a nerušene si vychutnávať kúpeľ, či 
už sami, alebo vo dvojici.
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SPRCHOVÉ 
RIEŠENIA 

Ranná osviežujúca sprcha je skvelý spôsob, ako začať 
deň. S technológiami Geberit si budete môcť tieto slastné 
chvíle vychutnávať všetkými svojimi zmyslami.
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Sprchy v úrovni podlahy sa stávajú neodmysliteľnou 
súčasťou moderných komfortných kúpeľní. Sú poho-
dlné a esteticky veľmi atraktívne. A vďaka dômysel-
ným technickým riešeniam sa dajú ľahko a spoľahlivo 
nainštalovať. Sprchovanie nebolo nikdy príjemnejšie.

GEBERIT
SPRCHOVÉ
RIEŠENIA

Kúpeľne Geberit154 
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SPRCHOVÉ RIEŠENIA GEBERIT SETAPLANO

GEBERIT SETAPLANO 
PLOCHÁ SPRCHOVÁ 
VANIČKA

Geberit Setaplano je úchvatný 
produkt už na prvý pohľad – a na 
prvý dotyk. Vanička je vyrobená 
z vysokokvalitného pevného 
materiálu s povrchom, ktorý je 
hladký, hodvábny a príjemne teplý 
na dotyk.

Môžete naozaj cítiť odlišnosť, pretože hladký matný 
povrch je obzvlášť príjemný na dotyk a vyžaruje pocit 
luxusu. Povrchový materiál je mimoriadne pevný 
a  jeho protišmykové vlastnosti poskytujú väčšiu 
bezpečnosť. Mierny sklon s  jemným a  hladkým 
prechodom do odtoku na prednom konci prispieva 
k harmonickému vzhľadu.

Povrch Geberit Setaplano je mimoriadne odolný 
a hygienický. Materiál je navyše používateľsky veľmi 
prívetivý – drobné poškodenia a škrabance sa dajú 
jednoducho preleštiť. Odtoková plocha bez okrajov, 
v  ktorej sa nehromadia nečistoty, rovnako ako 
hrebeňová vložka, sa veľmi jednoducho udržiavajú 
v dokonalej čistote.

Podkladová plocha sprchovej vaničky využíva 
inovatívnu systémovú technológiu, ktorá zjednoduší 
prácu vášmu inštalatérovi a poskytne vám istotu, že 
inštalácia bude rýchla a nákladovo efektívna. Systém 
je dokonale utesnený už vo výrobnom závode 
a zostane v tomto stave po dlhú dobu používania vo 
vašej kúpeľni.

1 Kryt sprchového odtoku je možné bez námahy 
vybrať. 2 Hrebeňová vložka pod krytom zabraňuje 
upchávaniu. Možno ju jednoducho vybrať a veľmi 
rýchlo vyčistiť.

1

2

80 x 80

90 x 90

100 x 100

120 x 120 100 x 120

80 x 100

75 x 90

75 x 170

80 x 120

80 x 140

80 x 150

80 x 160

80 x 170

100 x 140

100 x 160

90 x 120

90 x 140

90 x 100

90 x 150

90 x 160

90 x 170

90 x 180

NOVÉ

rozmery v cm
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SPRCHOVÉ RIEŠENIA GEBERIT OLONA

GEBERIT OLONA  
PLOCHÁ SPRCHOVÁ 
VANIČKA

80 x 100

80 x 120

80 x 140

80 x 160

90 x 120

90 x 140

90 x 100

90 x 160

rozmery v cm

90 x 90

100 x 100

NOVÉ

↑

Rafinovaný akcent: tenký 
chrómovaný prstenec rámujúci 
bielu odtokovú krytku.

Už na prvý pohľad vás plochá sprchová 
vanička Geberit Olona upúta svojím 
vycibreným dizajnom, ktorý ťaží 
z ušľachtilej matnej bielej farby 
a nevšedného vyhotovenia odtokovej 
krytky. Keď vstúpite do sprchového 
kúta, pocítite pod nohami príjemnú 
stabilitu liateho kameňa s povrchovou 
úpravou Gelcoat.

Nová vanička Olona vyžaruje kvalitu, ktorú nielen vid-
no, ale ju aj cítite, keď stúpite bosou nohou na jej mat-
ne biely povrch opatrený vrstvou Gelcoat. Chrómo-
vaný prstenec lemujúci krytku odtoku dodáva 
vaničke punc luxusu a výnimočnosti. Vďaka svojim 
protišmykovým vlastnostiam triedy B je povrch va-
ničky bezpečný pre všetky vekové kategórie. S de-
siatimi rôznymi veľkosťami a formátmi určite nájdete 
vhodný model pre akýkoľ vek pôdorys sprchového 
kúta. Vaničku možno namontovať v  jednej rovine 
s podlahou alebo ju môžete nainštalovať s prevýše-
ním 4 cm nad hotovou podlahou, čo je praktické pri 
rekonštrukciách.
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NOVÉ

Kúpeľne Geberit 161160 

ELEGANTNÁ A JEDINEČNÁ
Vďaka osvedčenej technológii zápachovej uzávierky 
Geberit bolo možné vybaviť sprchovú vaničku Sestra 
odtokom, ktorý prekvapí nielen svojimi malými roz-
mermi, ale aj jednoduchosťou, eleganciou a jedineč-
nými vlastnosťami. Výsledkom je dokonalá kombiná-
cia atraktívneho dizajnu a funkčnosti.

BEZCHYBNÁ HYGIENA
Sprchová vanička Sestra je zárukou najlepšej hygie-
ny. Voda je zo sprchového kúta odvádzaná decent-
ným precízne spracovaným kanálikom. Ten má 
v strednej časti umiestnenú krytku, pod ktorou je 
v dobre prístupnom mieste uložené hrebeňové sitko 
zachytávajúce vlasy a iné nečistoty.

BEZPEČNÝ POVRCH PRÍJEMNÝ NA DOTYK
Povrch vaničky je vyrobený z odolného vysokokva-
litného liateho kameňa v troch moderných farbách – 
bielej, šedej a grafitovej čiernej. Textúrovaný povrch 
je príjemný na dotyk a  má výborné protišmykové 
vlastnosti, ktoré zvyšujú bezpečnosť pri pohybe 
v sprche.

GEBERIT SESTRA 
PLOCHÁ SPRCHOVÁ 
VANIČKA 

SPRCHOVÉ RIEŠENIA GEBERIT SESTRA

2

3

1

1 Praktické hrebeňové sitko umiestnené pod krytkou možno jednoducho vybrať a vyčistiť.  
2 Vďaka špeciálnej povrchovej úprave napodobňujúcej textúru kameňa poskytuje povrch 
sprchovej vaničky Geberit Sestra zvýšenú ochranu proti pošmyknutiu. 3 Vaničku je možné 
osadiť aj v úrovni podlahy.

biela šedá grafit

Kúpeľne Geberit

90 x 90

90 x 120

90 x 140

90 x 160

80 x 100

80 x 120

80 x 140

80 x 160

90 x 100

80 x 80

rozmery v cm
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GEBERIT 
CLEANLINE 
SPRCHOVÉ 
ŽĽABY

SPRCHOVÉ RIEŠENIA GEBERIT CLEANLINE

HYGIENICKÉ, ČISTÉ A ŠTÝLOVÉ: SPRCHOVÉ 
ŽĽABY GEBERIT CLEANLINE PRE FLEXIBILITU 
V KÚPEĽNI
Geberit CleanLine predstavuje priekopnícke riešenie 
odvodnenia sprchových kútov. Neodvádza vodu kla-
sickým žľabom, ale zberným profilom z  nerezovej 
ocele. Nemá žiadne skryté miesta, kde by sa mohli 
hromadiť nečistoty a vznikať nepríjemný zápach. Sta-
čí ho utrieť a je čistý.

Geberit CleanLine je oveľa flexibilnejší než iné odvod-
nenia sprchových kútov. Zberný profil možno jedno-
ducho skrátiť na požadovanú dĺžku priamo na mieste 
montáže a prispôsobiť ho na mieru danej stavebnej 
situácii.

Žľab CleanLine80 s integrovaným sklonom uspokojí 
potreby najnáročnejších zákazníkov. Atraktívne nové 
farebné vyhotovenia v odtieňoch champagne a čier-
ny chróm dodajú sprchovému priestoru nádych luxu-
su. Povrch žľabu je ošetrený technológiou, ktorá eli-
minuje zanechávanie odtlačkov.

1 Hrebeňové sitko zachytáva nečistoty a možno ho 
ľahko vybrať a vyčistiť. 2 V ponuke je aj model, 
ktorý možno vyplniť vlastným obkladom. 3 Žľab 
CleanLine80 je už z výroby vyspádovaný a je k dis-
pozícii v atraktívnych farbách.

1

2

3

ušľachtilá oceľ ušľachtilá oceľchampagne čierny chróm

GEBERIT CLEANLINE80 GEBERIT CLEANLINE20 A CLEANLINE60

43 x 300 – 1300

43 x 300 – 1300

44 x 300 – 1300

43 x 300 – 1600

CleanLine20

CleanLine60

CleanLine80

43 x 300 – 900

43 x 300 – 900

44 x 300 – 900



GEBERIT 
SPRCHOVÝ ODTOK 
DO STENY

SPRCHOVÉ RIEŠENIA GEBERIT ODTOK DO STENY

Sprchový odtok  
do steny Geberit.

PRE DOKONALEJŠIE SPRCHY V ÚROVNI PODLAHY
Stenový odtok do spŕch v úrovni podlahy umožnil presun odtoku 
vody z podlahy do priestoru za stenou. Takéto riešenie je nielen 
atraktívne, ale zároveň uľahčuje inštaláciu sprchového kúta 
v úrovni podlahy. Prípojky na pitnú a odpadovú vodu sa nachá-
dzajú za stenou a podlaha môže byť celá pokrytá dlaždicami. To 
tiež umožňuje inštaláciu podlahového kúrenia bez prerušenia.

Po inštalácii zostane iba malý kryt na stene, ktorý možno ľahko 
zložiť a vyčistiť hrebeňovú vložku, ktorá sa nachádza za krytom. 
Kryt je k dispozícii v rôznych povrchových úpravách a možno ho 
tiež vyplniť vlastnými dlaždicami, aby bol zladený s dizajnom steny.

1 Diskrétny vzhľad, jednoduchá údržba. 2 Kryt sprchového odtoku možno tiež vyplniť vlastnými 
dlaždicami, aby bol zladený s dizajnom steny.

21

alpská biela lesklý chróm brúsená 
ušľachtilá oceľ

leštená  
ušľachtilá oceľ

na vyplnenie vlastným 
obkladom

164 Kúpeľne Geberit 165



SPRCHOVACIE
WC

Voda je nevyhnutnou súčasťou každodennej osobnej 
hygieny a pocitu pohody. Čistí jemne a dôkladne. Preto 
sa čoraz viac ľudí rozhoduje pre prirodzený a blahodarný 
zážitok čistenia vodou.

Sprchovacie WC Geberit AquaClean zaisťuje čistotu 
a pohodu a jediným stlačením tlačidla vám poskytne 
pocit sviežosti po celý deň.

167166 167Kúpeľne Geberit



Voda je nenahraditeľnou súčasťou každodennej osob-
nej hygieny. Čistí, osviežuje a prináša pocit pohody. 
Vďaka sprchovacím WC Geberit AquaClean si môžete 
tento komfort na toalete vychutnať aj vy, či už v podobe 
kompletného integrovaného riešenia, alebo jednodu-
chej inštalácie na existujúcu WC misu. Rozhodnite sa, 
koľko ďalších komfortných funkcií má ponúkať vaša 
sprchovacia toaleta. Geberit AquaClean – vychutnávaj-
te si každý deň pocit sviežosti a čistoty.

GEBERIT
SPRCHOVACIE 
WC

Kúpeľne Geberit 169

SPRCHOVACIE WC
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Kúpeľne Geberit

GEBERIT  
AQUACLEAN MERA
VÝNIMOČNE
DOKONALÁ

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ 

Geberit Sigma70.

AquaClean Mera je stelesnením nadčasovej elegan-
cie výnimočného dizajnu s použitím najkvalitnejších 
materiálov. Tento špičkový model sa vyznačuje vyso-
kou kvalitou, jemnými líniami a plynulými prechodmi. 
Vďaka jedinečnej technológii WhirlSpray a mnohým 
ďalším inovatívnym funkciám vám sprchovacie WC 
AquaClean Mera poskytne dokonalý komfort.

↑

PRÍJEMNÝ ZÁŽITOK ZO SPRCHOVANIA

Technológia sprchovania WhirlSpray s vylepšeným dynamic-
kým prevzdušnením prúdu vody zaisťuje cielené a dôkladné 
čistenie.

↑

VÝKONNÉ SPLACHOVANIE

Inovatívna technológia splachovania TurboFlush, založená na 
asymetrickej vnútornej geometrii keramickej misy bez okraja, 
zabezpečuje dôkladné a tiché spláchnutie WC.

Technológia sprchovania WhirlSpray s piatimi 
nastaviteľnými stupňami intenzity sprchovania

Keramická misa bez okrajov s technológiou 
splachovania TurboFlush

Intuitívne diaľkové ovládanie

Orientačné osvetlenie  
v siedmich farbách

Individuálne nastaviteľná  
poloha ramena sprchy

Nastaviteľná teplota vody  
sprchovacieho prúdu

Oscilačná sprcha

Jemná dámska sprcha

Vyhrievané WC sedadlo

Teplovzdušný fén

Odsávanie zápachu

Bezdotykový automatický  
mechanizmus na kryt WC

Funkcia QuickRelease 

na sedadlo a kryt WC

Detekcia používateľa

Funkcia odstránenia  
vodného kameňa

Úsporný režim

Diaľkové ovládanie  
v mobilnej aplikácii

FUNKCIE AQUACLEAN MERA  
COMFORT A CLASSIC

ĎALŠIE KOMFORTNÉ FUNKCIE  
AQUACLEAN MERA COMFORT

Kúpeľne Geberit170 
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GEBERIT  
AQUACLEAN SELA
PÔVABNE 
INTELIGENTNÁ

Vďaka svojmu čistému a elegantnému dizajnu sa Geberit 
AquaClean Sela môže stať vaším obľúbeným modelom. 
Sprchovacie WC je charakteristické svojím čistým a nádher-
ným dizajnom v  kombinácii s  najkvalitnejšími materiálmi.   
AquaClean Sela ponúka mimoriadne jednoduché, intuitívne 
ovládateľné funkcie a hodí sa do takmer každej kúpeľne bez 
toho, aby pritom budila pozornosť.

Intuitívne diaľkové ovládanie

Individuálne nastaviteľná  
poloha ramena sprchy

Oscilačná sprcha

Úsporný režim

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ 

Geberit Sigma30.

Sprchový odtok  
Geberit do steny.

Pozvoľné sklápanie

Funkcia QuickRelease  
na WC kryt a sedadlo

Technológia sprchovania WhirlSpray s piatimi 
nastaviteľnými stupňami intenzity sprchovania

Orientačné osvetlenie  
v siedmich farbách

Nastaviteľná teplota vody  
sprchovacieho prúdu

Jemná dámska sprcha

Detekcia používateľa

Funkcia odstránenia  
vodného kameňa

Diaľkové ovládanie  
v mobilnej aplikácii

Keramická misa bez okrajov s technológiou 
splachovania TurboFlush

Kúpeľne Geberit
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Technológia sprchovania WhirlSpray s piatimi 
nastaviteľnými stupňami intenzity sprchovania

Jemná dámska sprcha

Teplovzdušný fén

Vyhrievané WC sedadlo

Odsávanie zápachu

Keramická misa bez okrajov Rimfree®

Pozvoľné sklápanie

Individuálne nastaviteľná  
poloha ramena sprchy

Oscilačná sprcha

Funkcia QuickRelease  
na WC kryt

Funkcia odstránenia  
vodného kameňa

Úsporný režim

Detekcia používateľa

AQUACLEAN TUMA COMFORT JE K DISPOZÍCII 
SO ŠTYRMI DIZAJNOVÝMI KRYTMI:

Brúsená  
ušľachtilá oceľ

Čierne  
sklo

Biele  
sklo

Alpská  
biela

S Geberit AquaClean Tuma si môžete vybrať funkcie, 
ktoré chcete mať vo vašom sprchovacom WC,  
od jednoduchých základných funkcií modelu Classic 
až po ďalšie komfortné funkcie verzie Comfort.  
AquaClean Tuma je k dispozícii ako kompletné rieše-
nie s dokonale zladenou keramickou misou Rimfree® 
a skrytými prípojkami na elektrinu a vodu alebo ako 
sprchovacie sedadlo, ktoré je možné kombinovať 
s rôznymi už nainštalovanými keramickými misami.

VYBAVENIE AQUACLEAN TUMA 

COMFORT A CLASSIC

Nastaviteľná teplota vody  
sprchovacieho prúdu

PRÍDAVNÉ KOMFORTNÉ FUNKCIE 

AQUACLEAN TUMA COMFORT

Možnosť inštalácie  
sprchovacieho sedadla na  
klasickú keramickú WC misu.

GEBERIT  
AQUACLEAN TUMA
PREKVAPIVO 
VŠESTRANNÁ

Diaľkové ovládanie  
v mobilnej aplikácii

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ 

Geberit Sigma01.

Intuitívne diaľkové ovládanie
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SPLACHOVACIE
SYSTÉMY

Estetika a funkčnosť v dokonalej harmónii: Geberit ponúka 
osvedčené splachovacie technológie pod omietku a na 
omietku pre účinný oplach toaletných mís. Z ponuky si tak 
môžete vybrať splachovací systém, ktorý bude najlepšie 
vyhovovať vašej kúpeľni a vašim osobným požiadavkám.
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Ovládacie tlačidlá Geberit dodajú každej kúpeľni 
pomyselnú čerešničku na torte. Kombinujú vizuálnu 
eleganciu s inovatívnymi funkciami a vďaka množstvu 
luxusných povrchových úprav sú základným odrazom 
individuálneho štýlu. Nie je to hocijaká kúpeľňa – je to 
vaša kúpeľňa.

OVLÁDACIE
TLAČIDLÁ
GEBERIT

Kúpeľne Geberit 179
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Súčasný nárast individualizácie v mno-
hých sférach spoločnosti so sebou priná-
ša meniace sa požiadavky zákazníkov, 
ktorí dnes očakávajú čo možno najrozma-
nitejšie varianty interiérového dizajnu. 
Často venujú pozornosť zdanlivým malič-
kostiam, ktoré však musia dokonale ladiť 
s celkovým vzhľadom kúpeľne. Ovládacie 
tlačidlá Sigma50 a Sigma21 v nových me-
talických farbách patria k týmto malým, 
ale dôležitým detailom.

STAČÍ SI  
LEN VYBRAŤ

vzhľad betónu

ušľachtilá oceľ

POVRCHY

KOVOVÉ PRVKY

čierna

čierny chróm

drevo

mosadz

bridlica

červené zlato

biela
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Kúpeľne Geberit

TLAČIDLÁ 
TÓN V TÓNE

DOKONALE 
ZLADENÉ

NOVÉ FARBY OBĽÚBENÝCH 
TLAČIDIEL
Farebne zladené povrchy vytvára jú v kú-
peľni pocit harmónie. Pre do siahnutie 
tohto efektu bola ponuka tlačidiel rozšíre-
ná o dva nové farebné dekóry - pieskovo-
sivé sklo a sklo farby láva. 
Pieskovosivé sklo tlačidiel doko nale ladí 
s farebnosťou nábytku v kúpeľňových sé-
riách Acanto a Smyle Square.
Sklo farby láva sa bude výborne kom-
binovať s  nábytkom v  sériách Acanto, 
Smyle Square, Variform a iCon.

Nové farebné povrchy budú v ponuke od 
júna 2021.

ČIERNA S ČIERNOU
Čierna je krásna a dizajnéri ju dnes radi používajú aj 
v kúpeľniach. Geberit poňal tento nový trend puris-
ticky vo vzrušujúcej súhre lesklých a matných tónov.

BIELA S BIELOU
Čisto biele povrchy v matnej a lesklej úprave dáva jú 
tejto kúpeľňovej klasike zažiariť v novom svetle. Di-
zajnové krúžky a  pruhy sú vyhotovené v  rovnakej 
farbe ako krycia doska a decentne ju zvýrazňujú.

↑

V ponuke sú tlačidlá Sigma20 v okrúhlom 
dizajne alebo hranaté tlačidlá Sigma30. Sklenené povrchy v nových farbách nájdete  

na tlačidlách Sigma21, 50, 60 a 70, Ome ga60  
a na oddialených tlačidlách typu 70.
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Kúpeľne Geberit

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ  
GEBERIT SIGMA

ATRAKTÍVNY 
VZHĽAD

HRANATÁ, OKRÚHLA ALEBO  
BEZDOTYKOVÁ ELEGANCIA
Ovládacie tlačidlá Geberit zo série Sigma ponúkajú širokú škálu 
tvarov a povrchových úprav. Všetky tlačidlá splachovania, či už 
organicky okrúhleho, alebo hranatého geometrického tvaru, za-
pôsobia vysokou kvalitou spracovania a jednoduchou a poho-
dlnou obsluhou. K dispozícii sú atraktívne doplnkové funkcie, ako 
napríklad jednotka odsávania zápachu za ovládacími tlačidlami, 
bezdotykový model a možnosť navrhnúť si vlastnú úpravu tla-
čidla. Matné tlačidlá môžu byť vybavené povrchovou úpravou 
easy-to-clean, ktorá minimalizuje zanechávanie viditeľných od-
tlačkov.

→

Ovládacie tlačidlá Geberit sú záverečným 
dizajnovým prvkom novej kúpeľne.

HRANATÉ 
 OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

Geberit Sigma30 Geberit Sigma30 
štart/stop

Geberit Sigma50 Geberit Sigma60 Geberit Sigma70

OKRÚHLE 
OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

Geberit Sigma01 Geberit Sigma10 Geberit Sigma20 Geberit Sigma21

BEZDOTYKOVÉ  
OVLÁDANIE

Geberit Sigma10 Geberit Sigma10  
bezdotykové  
a manuálne

Geberit Sigma80

K dispozícii sú ďalšie farebné varianty.

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ 

Geberit Sigma21.
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Kúpeľne Geberit

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ  
GEBERIT OMEGA

MALÉ A
INTELIGENTNÉ

Ovládacie tlačidlá série Geberit Omega sú menšie, a preto ideál-
ne na špecifické návrhy kúpeľní. Môžu byť namontované spredu 
alebo zhora, čo je ideálne riešenie, ak je WC nainštalované pod 
oknom alebo ak má toaleta zníženú predstenu.

HRANATÉ 
OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

Geberit Omega30

Geberit Omega60

OKRÚHLE 
OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

Geberit Omega20

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ 

Geberit Omega60.

K dispozícii sú ďalšie farebné varianty.
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SPRCHOVACIE WC  
Geberit AquaClean Tuma.

ODDIALENÉ OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

MALÉ TLAČIDLÁ 
S VEĽKOU FLEXIBILITOU

ODDIALENÉ  
OVLÁDACIE TLAČIDLO

Geberit typ 70.

HRANATÉ  
ODDIALENÉ OVLÁDACIE 
TLAČIDLÁ

Geberit typ 70

OKRÚHLE  
ODDIALENÉ OVLÁDACIE 
TLAČIDLÁ

Geberit typ 01

Geberit typ 10

ZVOĽTE SI MIESTO 
Oddialené ovládacie tlačidlá Geberit môžu byť na-
montované do vzdialenosti až 1,7 m od WC, pretože 
splachovanie je pneumatické. Malé okrúhle ovládacie 
tlačidlá typu 01 a typu 10 sú k dispozícii v rôznych 
vyhotoveniach a farbách.

Elegantné oddialené ovládacie tlačidlá splachovania 
Geberit typu 70 sa aktivujú jemným stlačením tlačidla 
vyrobeného zo skla alebo nerezovej ocele. Vďaka in-
teligentnému mechanizmu je potrebný iba veľmi jem-
ný dotyk na spustenie veľkého alebo malého objemu 
splachovania pri dvojitom splachovaní.

↑

Oddialené ovládanie uľahčuje splachovanie.
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ODSÁVANIE ZÁPACHU

SVIEŽI VZDUCH
ZARUČENÝ

PRÍSTUPNÉ

Keramický voštinový filter a súprava na 
vhadzovanie tyčiniek DuoFresh sú ľahko 
prístupné za ovládacím tlačidlom.

ÚČINNÉ A TICHÉ

Vzduch sa prečistí v  keramickom 
voštinovom filtri a tichým ventilátorom 
sa vháňa späť do miestnosti.

Nepríjemný zápach je odstránený 
priamo v mieste svojho vzniku.

OVLÁDACIE TLAČIDLO

Geberit Sigma50.

ORIENTAČNÉ LED SVETLO

Ďalšou funkciou, ktorá spríjemňuje pobyt 
v kúpeľni,  je orientačné LED osvetlenie 
umiestnené pod ovládacím tlačidlom. 
Poskytuje diskrétne nepriame svetlo, 
ktoré oceníte hlavne v noci.

JEDNOTKA ODSÁVANIA ZÁPACHU 
S ORIENTAČNÝM SVETLOM
Geberit DuoFresh odstraňuje nepríjemný zápach ešte 
skôr, než dostane šancu sa rozšíriť po miestnosti. 
Odsáva vzduch priamo z WC misy, očistí ho v kera-
mickom voštinovom filtri a potom ho čistý vráti späť. 
Integrované orientačné podsvietenie oceníte počas 
nočnej návštevy toalety. Tlmené svetlo vás úplne 
nezobudí a keď sa vrátite do postele, nebudete mať 
problém znovu zaspať. Odsávanie a svetlo sa auto-

maticky zapínajú vďaka senzoru. Súčasťou jednotky 
je aj súprava na vhadzovanie tyčiniek DuoFresh, kto-
rá je ľahko prístupná po odsunutí splachovacieho 
tlačidla. Pri každom spláchnutí sa z tyčinky uvoľňujú 
čistiace látky a vonné esencie. Odsávanie zápachu 
Geberit DuoFresh sa hodí do každej kúpeľne a mož- 
no ho kombinovať s väčšinou ovládacích tlačidiel  
Geberit Sigma.
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Sanitárne moduly Geberit Monolith ponúkajú 
nové možnosti stvárnenia interiéru vašej 
kúpeľne. S elegantnými povrchovými úpravami 
a sofistikovanými funkciami. Pre štýlové kúpeľne.

GEBERIT
MONOLITH A 
MONOLITH PLUS

NOVÉ
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ŽIARIVÝ
SOLITÉR

SANITÁRNE MODULY GEBERIT MONOLITH PLUS

↑

GEBERIT MONOLITH PLUS

pieskovosivý

←

VRÁTANE ODSÁVANIA ZÁPACHU

Vzduch sa odsáva priamo z WC 
misy a prečistený sa vypúšťa späť 
do miestnosti.

←

SPLÁCHNUTIE JEMNÝM DOTYKOM

Na spláchnutie sa stačí iba zľahka 
dotknúť tlačidla na sanitárnom 
module.

↑

GEBERIT MONOLITH PLUS

bridlica

↑

GEBERIT MONOLITH PLUS

čierny

FUNKCIE NA ZVÝŠENIE KOMFORTU
Špičkový sanitárny modul Geberit Monolith Plus je vybavený 
najmodernejšou splachovacou technológiou pre WC. Na ak-
tiváciu spláchnutia sa stačí len veľmi ľahko dotknúť citlivého 
tlačidla. V noci diskrétne orientačné svetlo bezpečne osvieti 
cestu k toalete v jednej zo siedmich farieb a zároveň navodí prí-
jemnú atmosféru. Integrovaná jednotka odsávania absorbuje 
zápach priamo vo WC mise, aby už nič nemohlo pokaziť svieži 
dojem z vašej toalety.

ATRAKTÍVNE FARBY PRE VÄČŠIU
FLEXIBILITU PRI NAVRHOVANÍ INTERIÉRU
Čelný panel z bezpečnostného skla je teraz k dispozícii v bielej, 
čiernej, lávovej a pieskovosivej farbe. Novinkou je aj vyhotovenie 
z kameniny so vzhľadom betónu alebo bridlice. Bočné opláštenie 
z eloxovaného hliníka možno kombinovať s čelným panelom 
z bieleho a pieskovosivého skla alebo s krytom z kameniny so 
vzhľadom betónu. Bočný panel z hliníka s povrchovou úpravou 
čierneho chrómu ladí s čelným panelom zo skla vo farbách čier-
na a láva a tiež s kameninou so vzhľadom bridlice.

FARBY GEBERIT MONOLITH PLUS

hliník

čierny chróm

BOČNÉ OPLÁŠTENIE ČELNÝ PANEL

pieskovosivý vzhľad betónu

láva vzhľad bridlicečierny

biely

TICHÝ

Ventilátor na  
odsávanie  
zápachu.

INTELIGENTNÝ

Senzorom riadené 
automatické 
zapínanie.

ÚČINNÝ

Keramický voštinový  
filter pre čistý vzduch  
bez zápachu.

EFEKTNÝ

Orientačné svetlo 
v niekoľkých farbách.

CITLIVÝ

Svetelný senzor  
rozpozná deň a noc.

EKOLOGICKÝ

Malé a veľké spláchnutie 
pomocou tlačidla 
s elektronickou  
funkciou SoftTouch.
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←

ÚSPORA VODY

Tlačidlo na malé a veľké 
spláchnutie.

↑

Sanitárny modul Geberit  
Monolith pre WC

ATRAKTÍVNA ALTERNATÍVA
Sanitárny modul Geberit Monolith pre WC kombinuje 
modernú technológiu splachovania so štýlovým di-
zajnom. Dvojité splachovanie zaisťuje úsporné spla-
chovanie. Sanitárny modul s exkluzívnym povrchom 
zo skla alebo kameniny kombinovaný s hliníkom ale-
bo čiernym chrómom predstavuje atraktívny prvok 
v nových a tiež v rekonštruovaných budovách, naprí-
klad ako náhrada za starú nadomietkovú nádržku. 
Sanitárne moduly na závesné a stojace keramické 
WC misy sa dajú skombinovať s prakticky všetkými 
štandardnými modelmi, ako aj so sprchovacími WC 
Geberit AquaClean.

←

EXKLUZÍVNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrch modulu zo skla alebo 
kameniny a hliníka. Na obrázku: 
Lávové sklo a hliník s povrchovou 
úpravou čierny chróm.

SPLACHOVACIE  
TECHNOLÓGIE 
V ŠTÝLOVOM DIZAJNE

SANITÁRNE MODULY GEBERIT MONOLITH
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FARBY/ 
MATERIÁLY

Vzhľad zariaďovacích predmetov a nábytku a tiež pocit, aký 
v nás vyvolajú, keď sa dotýkame ich povrchov – to všetko 
má rozhodujúci vplyv na celkový dojem z interiéru kúpeľne. 
Geberit ponúka nábytok, sanitárne moduly a tlačidlá 
splachovania v mnohých rôznych materiáloch a farbách, 
aby bola vaša nová kúpeľňa jedným slovom dokonalá.
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FARBY/MATERIÁLY

JE TO VŠETKO
O VAŠOM VKUSE

84

PIESKOVOSIVÁ, MATNÝ POVRCH

GEBERIT ACANTO korpus 

94
118
128

BIELA, MATNÝ POVRCH

GEBERIT ICON korpus, čelo 
GEBERIT SELNOVA COMPACT korpus
GEBERIT VARIFORM krycia doska

38
54
74
84
94
112
118
128

BIELA,  
S VYSOKÝM LESKOM

GEBERIT SMYLE SQUARE korpus, čelo
GEBERIT XENO2 korpus, čelo 
GEBERIT MYDAY korpus, čelo 
GEBERIT ACANTO korpus
GEBERIT ICON korpus, čelo
GEBERIT SELNOVA SQUARE korpus, čelo 
GEBERIT SELNOVA COMPACT čelo 
GEBERIT VARIFORM korpus, čelo 

38

PIESKOVOSIVÁ,  
S VYSOKÝM LESKOM

GEBERIT SMYLE SQUARE korpus, čelo 
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84

ČIERNA, MATNÝ POVRCH

GEBERIT ACANTO korpus 

38
84
94
112
128

LÁVA, MATNÝ POVRCH

GEBERIT SMYLE SQUARE korpus, čelo
GEBERIT ACANTO korpus
GEBERIT ICON korpus, čelo 
GEBERIT SELNOVA SQUARE korpus, čelo 
GEBERIT VARIFORM korpus, čelo

94

118

118

PLATINOVÁ,  
S VYSOKÝM LESKOM

SVETLOSIVÁ,  
S VYSOKÝM LESKOM

SVETLOSIVÁ,  
MATNÝ POVRCH

GEBERIT ICON korpus, čelo

GEBERIT SELNOVA COMPACT čelo

GEBERIT SELNOVA COMPACT korpus

74

SIVOHNEDÁ (TAUPE),  
S VYSOKÝM LESKOM

GEBERIT MYDAY korpus, čelo

54

SIVOBÉŽOVÁ, MATNÝ POVRCH

GEBERIT XENO² korpus, čelo 

84

DUB MYSTIC 
MELAMÍN SO ŠTRUKTÚROU DREVA

GEBERIT ACANTO korpus 

202 203Kúpeľne Geberit

FARBY/MATERIÁLY



64

SIVOHNEDÝ DUB,  
MELAMÍN SO ŠTRUKTÚROU DREVA

GEBERIT CITTERIO korpus

128

DUB,  
MELAMÍN SO ŠTRUKTÚROU DREVA

GEBERIT VARIFORM korpus, čelo

38
112
128

ORECH HICKORY, 
MELAMÍN SO ŠTRUKTÚROU DREVA

GEBERIT SMYLE SQUARE korpus, čelo 
GEBERIT SELNOVA SQUARE korpus, čelo 
GEBERIT VARIFORM korpus, čelo

54

SIVÁ SCULTURA, 
MELAMÍN SO ŠTRUKTÚROU DREVA

GEBERIT XENO² korpus, čelo

64

SIVOHNEDÝ DUB,  
MELAMÍN SO ŠTRUKTÚROU DREVA

GEBERIT CITTERIO korpus 

112

ORECH HICKORY SVETLÝ,  
MELAMÍN SO ŠTRUKTÚROU DREVA

GEBERIT SELNOVA SQUARE korpus, čelo

94

PRÍRODNÝ DUB,  
MELAMÍN SO ŠTRUKTÚROU DREVA

GEBERIT ICON korpus, čelo
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84

84

64

38
84

64
84

BIELE SKLO

GEBERIT ACANTO čelo 

PIESKOVOSIVÉ SKLO

GEBERIT ACANTO čelo 

SIVOHNEDÉ (TAUPE) SKLO

GEBERIT CITTERIO čelo, krycia doska

LÁVOVÉ SKLO

GEBERIT SMYLE SQUARE krycia doska 
GEBERIT ACANTO čelo

ČIERNE SKLO

GEBERIT CITTERIO čelo, krycia doska
GEBERIT ACANTO čelo 

ČELÁ DVIEROK
Správne zvolený dizajn dvierok 

dokáže navodiť pocit luxusu, 
ktorý je ešte umocnený 

rafinovane zalícovanými 
úchytkami, ktoré sa tiahnu pozdĺž 

celej jednej strany dvierok.

MATERIÁLY
Sklo, melamín so štruktúrou 
dreva, matný povrch alebo 
povrch s vysokým leskom – náš 
kúpeľňový nábytok je k dispozícii 
v širokom výbere rôznych 
materiálov a povrchových úprav, 
ktoré do vašej kúpeľne vnesú 
kúzlo prirodzenej elegancie. 
Môžete vyskúšať neopozeraný 
vzhľad starého dubu alebo, 
naopak, niečo veľmi avantgardné.

FARBY
Ponorte sa do úžasného sveta 
farieb a preskúmajte všetky 
možnosti a kombinácie, ktorými 
môžete ozvláštniť svoju kúpeľňu 
– či už máte slabosť pre klasickú 
bielu, alebo dávate prednosť 
aktuálnym farebným trendom 
a chcete skúsiť niečo odvážne, 
ako je napríklad magická čierna.
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Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10 
821 08 Bratislava

T.: +421 2 4920 3071 
sekretariat.sk@geberit.com

www.geberit.sk

Zobrazené farby sa môžu odlišovať od reálnych farieb z dôvodu technológie tlače.
Vyhradzujeme si právo na produktové zmeny vyplývajúce z napredovania vývoja technológií.




