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KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK 

Skrinky pod umývadlo a nízke skrinky  
možno kombinovať a vytvoriť z nich  
dokonalý úložný priestor v každej kúpeľni.

OVLÁDACIE TLAČIDLO

Geberit Sigma21.

TOALETA

Optimalizovaný dizajn keramickej 
misy Geberit iCon Rimfree® sa  
obzvlášť ľahko čistí.

UMÝVADLO

Umývadlá Geberit iCon sa dodávajú 
v rôznych tvaroch a veľkostiach 
vrátane dvojumývadiel.

POLICOVÉ PRVKY

Otvorené policové prvky  
zabezpečia, že všetko, čo  
potrebujete, budete mať  
na dosah ruky.

ZRKADLO 

Zrkadlo Geberit Option Plus  
zapadá do čistých línií celej série.
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GEBERIT ICON
UMÝVADLÁ 1 Flexibilný dizajn s čistými líniami: Koncept umývadla a modulárneho nábytku Geberit iCon Light. 

2 Extra tenké: Nábytkové umývadlo Geberit iCon s dvomi otvormi na batériu.  3 Čisté línie a jemne 
zaoblené vnútorné časti sú spoločné pre všetky umývadlá Geberit iCon.

Keramické umývadlá z kúpeľňovej série 
Geberit iCon sú k dispozícii v rôznych va-
riantoch a v troch výškach okraja.  Odpo-
rúčame umývadlá vybavené glazúrou 
KeraTect, ktorá má extrémne hladký po-
vrch a efektívne bráni usadzovaniu nečis-
tôt, vodného kameňa a baktérií.

1

2

1

3

Vzhľad umývadiel Geberit iCon je  
charakterizovaný jasnými geometrickými  
líniami vonkajších obrysov.

SLIMRIM

Nábytkové umývadlá iCon  
s hrúbkou okraja iba1,5 cm*.

SLIM

Umývadlá iCon Light  
s hrúbkou okraja 5,5 cm.

CLASSIC

Štandardné umývadlá iCon  
s hrúbkou okraja 9 cm.

* Iba v kombinácii s umývadlovou skrinkou.
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GEBERIT ICON
KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

1 2

1 Zásuvky v skrinke pod umývadlo sa zatvárajú hladko a mäkko vďaka mechanizmu tichého dovierania. 
2 Horná zásuvka vďaka extrémne plochej zápachovej uzávierke nevyžaduje výrez a ponúka tak viac 
úložného priestoru.  3 Vysoká plochá skrinka s praktickým veľkým zabudovaným zrkadlom na vnútornej 
strane dvierok a so širokým otváraním dverí.

Odolné  
voči vlhkosti

Tiché dovieranie 
SoftClosing

Priestorovo  
úsporné riešenia

↑
RUKOVÄTE V PIATICH 
FARBÁCH

• Vymeniteľné profily 
rukovätí.

• Tón v tóne alebo,  
naopak, v kontraste  
s povrchom nábytku.

3

RUKOVÄŤ

biela, matná

chróm, lesklý

pieskovosivá, matná

lávová, matná

čierna, matná

Vysoké a nízke skrinky a tiež zásuvky na skrinkách pod umývad-
lo sú vybavené mechanizmom tichého dovierania. 
Umývadlové skrinky s jednou alebo s dvomi zásuvkami možno 
doplniť bočnými skrinkami v rovnakej hĺbke, čím získate ďalší 
odkladací priestor. Praktická vysoká skrinka so zníženou hĺbkou 
zaberá podstatne menej miesta a  zmestí sa aj do menších 
priestorov. Na vnútornej strane dverí je navyše veľké zrkadlo. 
Kombináciou osvetlených zrkadiel a bočných prvkov je možné 
vytvoriť zaujímavé zvýraznenia miestnosti a vizuálne prepojenie 
s nízkymi a vysokými skrinkami.

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK GEBERIT ICON: FARBY A POVRCHY

KORPUS/ 
ČELO

orech hickory, 
melamín  
s drevenou  
textúrou

biela, s vysokým 
leskom

biela, matná

láva, matná dub, melamín  
s drevenou  
textúrou

pieskovosivá,  
s vysokým  
leskom
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GEBERIT ICON
MODULARITA

↑

Rôznorodý sortiment nábytku otvára individuálne 
možnosti na vytvorenie priestoru a udržanie  
všetkého potrebného na dosah ruky.

SVIEŽI VZHĽAD

Uzavreté a otvorené prvky nábytku ponúkajú dostatočný 
a praktický úložný priestor. Možno ich kombinovať mnohými 
spôsobmi a vytvoriť tak jedinečné a efektívne návrhy 
miestností. Všetky prvky možno zladiť v jednej farbe. Avšak 
kombináciou nábytku s poličkami v odlišnej farbe dosiahnete 
kreatívne riešenie so sviežim a atraktívnym vzhľadom.

MOŽNOSTI KOMBINÁCIE SO ZRKADLOVÝMI PRVKAMI  
GEBERIT OPTION PLUS

Osvetlené zrkadlá a zrkadlové skrinky z produktového radu 
Geberit Option Plus dokonale ladia s kúpeľňovou sériou 
Geberit iCon. Ponúkajú rôzne možnosti, ako umývadlo 
dokonale osvetliť a dopĺňajú ho ďalšími komfortnými  
funkciami a pridaným úložným priestorom. Viac informácií 
nájdete na stranách 14 - 17.
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GEBERIT ICON
TOALETY A BIDETY

1

3

2

Kúpeľňová séria iCon ponúka závesné toalety a bi-
dety v dokonale zladenom dizajne - v hranatom alebo 
oblom tvare a tiež s lesklým alebo matným povrchom 
keramiky. Ponuku dopĺňa stojace WC v  hladkom 
uzavretom tvare, ktoré môže byť tiež v lesklom alebo 
matnom vyhotovení. To znamená, že všetci zákazníci 
nájdu dokonalé riešenie pre svoje osobné želania 
a priestorové požiadavky. 

Toalety sú vybavené bezokrajovou technológiou spla-
chovania Rimfree®, preto sú všetky plochy hladké 
a dobre prístupné a toaleta sa jednoducho čistí. Vo-
liteľné sedadlo s funkciou QuickRelease možno jed-
ným pohybom ruky sňať z keramickej misy a osprcho-
vať. Pre maximálnu hygienu odporúčame WC misy 
a bidety vybavené glazúrou KeraTect, ktorá má ex-
trémne hladký povrch a efektívne bráni usadzovaniu 
nečistôt, vodného kameňa a baktérií.

1 WC s technológiou splachovania Rimfree® a bidet v dokonale zladenom dizajne.  2 Voliteľné sedadlo 
v úzkom dizajne s funkciou QuickRelease pre zvýšenú hygienu.  3 Atraktívny hranatý geometrický dizajn: 
toaleta a bidet Geberit iCon Square.

OVLÁDACIE TLAČIDLO

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50.

K dispozícii v rôznych materiáloch a farebných variantoch.

Skryté upevnenie  
v stene

WC misa bez splachovacieho 
okraja Rimfree®

Skryté upevnenie  
v podlahe

Dvojité splachovanie

Pozvoľné sklápanie 
SoftClosing

Úsporné splachovanie

Voľná podlaha

Jednoduché snímanie  
sedadla QuickRelease
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GEBERIT ICON
KÚPEĽNE  
PRE HOSTÍ

1 Vhodný kúpeľňový nábytok dopĺňa rad umývadiel Geberit iCon.  2 Rohové umývadlá 
dokonale využívajú priestor v malých kúpeľniach a kúpeľniach pre hostí.  3 Šikovné riešenie: 
umývadlo a úhľadný úložný priestor na veľmi malom priestore.  4 Skrátené WC, ktoré má hĺbku 
iba 49 cm, sa zmestí aj do veľmi malých priestorov.  5 Zásuvky v skrinkách pod umývadlo 
s mechanizmom tichého dovierania ponúkajú výnimočné pohodlie.

UMÝVADLÁ DO MALÝCH PRIESTOROV
Kúpeľňová séria Geberit iCon obsahuje umývadlá, ktoré sú špe-
ciálne navrhnuté pre malé kúpeľne alebo toalety pre hostí. Po-
núkajú širokú škálu riešení pre malé pôdorysy. Zúžené skrinky 
a police sú priestorovo úsporné. Rohové umývadlá môžu byť tiež 
praktickým riešením v malých priestoroch.

Skrinky pod umývadlo, nízke skrinky a bočné prvky ladiace s roz-
mermi umývadiel vytvárajú úložný priestor. Osvetlené zrkadlo 
Geberit Option Plus so šírkou iba 40 cm zabezpečuje príjemné 
osvetlenie v malých kúpeľniach a je kompatibilné s umývadlami, 
ktoré šetria miesto.

1

2 3

4 5

Odolné voči vlhkosti

Tiché dovieranie  
SoftClosing

Priestorovo úsporné 
riešenia
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GEBERIT OPTION
ZRKADLÁ A  
ZRKADLOVÉ SKRINKY

ŽIARIVÝ STREDOBOD KÚPEĽNE
Zrkadlá Geberit Option dokážu kvalitne osvetliť požadované čas-
ti kúpeľne a zároveň svojím mäkkým svetlom vykúzliť príjemnú 
atmosféru. Zrkadlo Option Plus poskytuje optimálne osvetlenie 
stropu, tváre a priestoru okolo umývadla a jeho intenzita môže 
byť plynulo regulovaná pomocou senzora. V prípade potreby 
možno aktivovať aj funkciu proti zahmlievaniu. 

Osvetlené zrkadlové skrinky Option poskytujú praktický priestor 
na všetky maličkosti, ktoré potrebujete mať poruke, ale zároveň 
úhľadne skryté. Zrkadlové skrinky navyše ponúkajú jednu alebo 
dve elektrické zásuvky. Vonkajšie bočné plochy skriniek Option 
a Option Plus sú vybavené zrkadlovou plochou, ktorá odľahčí 
celkový vzhľad skrinky a pôsobí veľmi atraktívne.

1 Zrkadlo Geberit Option Plus pre optimálne svetelné podmienky v kúpeľni. 2 Intenzitu osvetlenia 
zrkadla Geberit Option Plus možno plynulo meniť. 3 Štýlové mäkké osvetlenie zrkadla Geberit 
Option Basic. 4 Zrkadlové skrinky Option s jednoduchým elegantným dizajnom. 5 Veľkorysý 
priestor na všetky potrebné veci. 6 Vnútorná elektrická zásuvka s USB portom na nabíjanie 
mobilných zariadení. 7 Svetelný kryt LED po celej dĺžke pre mäkké ambientné osvetlenie.

1

2 3

4 5
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↑

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 
umývadla: 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

GEBERIT OPTION
PREHĽAD

↑

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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KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ICON  UMÝVADLÁ A VHODNÉ UMÝVADLOVÉ SKRINKY

UMÝVADLO ICON 60 CM (VÝŠKA OKRAJA 9 CM)
124060000 - otvor na batériu, prepad
124060600 - otvor na batériu, prepad, KeraTect
124061000 - bez otvoru na batériu, bez prepadu
124061600 - bez otvoru na batériu, bez prepadu, KeraTect
124062000 - otvor na batériu, bez prepadu
124063000 - bez otvoru na batériu, prepad
124063600 - bez otvoru na batériu, prepad, KeraTect

UMÝVADLO ICON LIGHT 60 CM (VÝŠKA OKRAJA 5,5 CM)
501.834.00.1 - otvor na batériu, prepad
501.834.00.2 - otvor na batériu, prepad, KeraTect
501.834.00.3 - bez otvoru na batériu, prepad
501.834.00.4 - bez otvoru na batériu, prepad, KeraTect
501.834.00.5 - otvor na batériu, bez prepadu
501.834.00.6 - otvor na batériu, bez prepadu, KeraTect
501.834.00.7 - bez otvoru na batériu, bez prepadu
501.834.00.8 - bez otvoru na batériu, bez prepadu, KeraTect

UMÝVADLO ICON NÁBYTKOVÉ 60 CM (VÝŠKA OKRAJA 1,5 CM)
501.843.00.1 - otvor na batériu, bez prepadu
501.843.00.2 - otvor na batériu, bez prepadu, KeraTect
501.843.00.3 - bez otvoru na batériu, bez prepadu
501.843.00.4 - bez otvoru na batériu, bez prepadu, KeraTect

UMÝVADLO ICON 120 CM (VÝŠKA OKRAJA 9 CM)
124020000 - 2 otvory na batériu, prepad
124020600 - 2 otvory na batériu, prepad, KeraTect
124025000 - bez otvoru na batériu, prepad
124025600 - bez otvoru na batériu, prepad, KeraTect

UMÝVADLO ICON LIGHT 120 CM (VÝŠKA OKRAJA 5,5 CM)
501.837.00.1 - 2 otvory na batériu, prepad
501.837.00.2 - 2 otvory na batériu, prepad, KeraTect
501.837.00.3 - bez otvoru na batériu, prepad
501.837.00.4 - bez otvoru na batériu, prepad, KeraTect
501.837.00.5 - 2 otvory na batériu, bez prepadu
501.837.00.6 - 2 otvory na batériu, bez prepadu, KeraTect
501.837.00.7 - bez otvoru na batériu, bez prepadu
501.837.00.8 - bez otvoru na batériu, bez prepadu, KeraTect

UMÝVADLO ICON NÁBYTKOVÉ 120 CM (VÝŠKA OKRAJA 1,5 CM)
501.846.00.1 - 2 otvory na batériu, bez prepadu
501.846.00.2 - 2 otvory na batériu, bez prepadu, KeraTect
501.846.00.3 - bez otvoru na batériu, bez prepadu
501.846.00.4 - bez otvoru na batériu, bez prepadu, KeraTect

UMÝVADLO ICON 75 CM (VÝŠKA OKRAJA 9 CM)
124075000 - otvor na batériu, prepad
124075600 - otvor na batériu, prepad, KeraTect
124078000 - bez otvoru na batériu, prepad
124078600 - bez otvoru na batériu, prepad, KeraTect

UMÝVADLO ICON LIGHT 75 CM (VÝŠKA OKRAJA 5,5 CM)
501.835.00.1 - otvor na batériu, prepad
501.835.00.2 - otvor na batériu, prepad, KeraTect
501.835.00.3 - bez otvoru na batériu, prepad
501.835.00.4 - bez otvoru na batériu, prepad, KeraTect
501.835.00.5 - otvor na batériu, bez prepadu
501.835.00.6 - otvor na batériu, bez prepadu, KeraTect
501.835.00.7 - bez otvoru na batériu, bez prepadu
501.835.00.8 - bez otvoru na batériu, bez prepadu, KeraTect

UMÝVADLO ICON LIGHT S ODKLADACOU PLOCHOU 75 CM 
(VÝŠKA OKRAJA 5,5 CM)
501.839.00.1 - otvor na batériu, prepad
501.839.00.2 - otvor na batériu, prepad, KeraTect
501.839.00.3 - bez otvoru na batériu, prepad
501.839.00.4 - bez otvoru na batériu, prepad, KeraTect
501.839.00.5 - otvor na batériu, bez prepadu
501.839.00.6 - otvor na batériu, bez prepadu, KeraTect
501.839.00.7 - bez otvoru na batériu, bez prepadu
501.839.00.8 - bez otvoru na batériu, bez prepadu, KeraTect

UMÝVADLO ICON NÁBYTKOVÉ 75 CM (VÝŠKA OKRAJA 1,5 CM)
501.844.00.1 - otvor na batériu, bez prepadu
501.844.00.2 - otvor na batériu, bez prepadu, KeraTect
501.844.00.3 - bez otvoru na batériu, bez prepadu
501.844.00.4 - bez otvoru na batériu, bez prepadu, KeraTect

UMÝVADLO ICON 90 CM (VÝŠKA OKRAJA 9 CM)
124090000 - otvor na batériu, prepad
124090600 - otvor na batériu, prepad, KeraTect
124093000 - bez otvoru na batériu, prepad
124093600 - bez otvoru na batériu, prepad, KeraTect

UMÝVADLO ICON LIGHT 90 CM (VÝŠKA OKRAJA 5,5 CM)
501.836.00.1 - otvor na batériu, prepad
501.836.00.2 - otvor na batériu, prepad, KeraTect
501.836.00.3 - bez otvoru na batériu, prepad
501.836.00.4 - bez otvoru na batériu, prepad, KeraTect
501.836.00.5 - otvor na batériu, bez prepadu
501.836.00.6 - otvor na batériu, bez prepadu, KeraTect
501.836.00.7 - bez otvoru na batériu, bez prepadu
501.836.00.8 - bez otvoru na batériu, bez prepadu, KeraTect

UMÝVADLO ICON LIGHT S ODKLADACOU PLOCHOU 90 CM  
(VÝŠKA OKRAJA 5,5 CM)
501.840.00.1 - otvor na batériu, prepad
501.840.00.2 - otvor na batériu, prepad, KeraTect
501.840.00.3 - bez otvoru na batériu, prepad
501.840.00.4 - bez otvoru na batériu, prepad, KeraTect
501.840.00.5 - otvor na batériu, bez prepadu
501.840.00.6 - otvor na batériu, bez prepadu, KeraTect
501.840.00.7 - bez otvoru na batériu, bez prepadu
501.840.00.8 - bez otvoru na batériu, bez prepadu, KeraTect

UMÝVADLO ICON NÁBYTKOVÉ 90 CM (VÝŠKA OKRAJA 1,5 CM)
501.845.00.1 - otvor na batériu, bez prepadu
501.845.00.2 - otvor na batériu, bez prepadu, KeraTect
501.845.00.3 - bez otvoru na batériu, bez prepadu
501.845.00.4 - bez otvoru na batériu, bez prepadu, KeraTect

SKRINKA POD UMÝVADLO 60 CM S JEDNOU ZÁSUVKOU
502.310.01.1 - biela, vysoký lesk / rukoväť biela, matná
502.310.01.2 - biela, vysoký lesk / rukoväť lesklý chróm
502.310.01.3 - biela, matná / rukoväť biela, matná
502.310.JL.1 - pieskovosivá, vysoký lesk / rukoväť pieskovosivá, matná
502.310.JH.1 - dub, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.310.JR.1 - orech hickory, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.310.JK.1 - láva, matná / rukoväť láva, matná

SKRINKA POD UMÝVADLO 60 CM S DVOMI ZÁSUVKAMI
502.303.01.1 - biela, vysoký lesk / rukoväť biela, matná  
502.303.01.2 - biela, vysoký lesk / rukoväť lesklý chróm  
502.303.01.3 - biela, matná / rukoväť biela, matná  
502.303.JL.1 - pieskovosivá, vysoký lesk / rukoväť pieskovosivá, matná  
502.303.JH.1 - dub, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná  
502.303.JR.1 - orech hickory, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná  
502.303.JK.1 - láva, matná / rukoväť láva, matná

Pre individuálne riešenia možno priobjednať rukoväte v dĺžke 58,9 cm  
v rôznych farbách – prehľad na strane 30.

SKRINKA POD UMÝVADLO 120 CM S JEDNOU ZÁSUVKOU
502.313.01.1 - biela, vysoký lesk / rukoväť biela, matná
502.313.01.2 - biela, vysoký lesk / rukoväť lesklý chróm
502.313.01.3 - biela, matná / rukoväť biela, matná
502.313.JL.1 - pieskovosivá, vysoký lesk / rukoväť pieskovosivá, matná
502.313.JH.1 - dub, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.313.JR.1 - orech hickory, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.313.JK.1 - láva, matná / rukoväť láva, matná

SKRINKA POD UMÝVADLO 120 CM S DVOMI ZÁSUVKAMI
502.306.01.1 - biela, vysoký lesk / rukoväť biela, matná
502.306.01.2 - biela, vysoký lesk / rukoväť lesklý chróm
502.306.01.3 - biela, matná / rukoväť biela, matná
502.306.JL.1 - pieskovosivá, vysoký lesk / rukoväť pieskovosivá, matná
502.306.JH.1 - dub, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.306.JR.1 - orech hickory, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.306.JK.1 - láva, matná / rukoväť láva, matná

Pre individuálne riešenia možno priobjednať rukoväte v dĺžke 118,1 cm  
v rôznych farbách – prehľad na strane 30.

Odporúčame kombinovať s vhodnou priestorovo úspornou  
zápachovou uzávierkou Geberit.

SKRINKA POD UMÝVADLO 75 CM S JEDNOU ZÁSUVKOU
502.311.01.1 - biela, vysoký lesk / rukoväť biela, matná  
502.311.01.2 - biela, vysoký lesk / rukoväť lesklý chróm  
502.311.01.3 - biela, matná / rukoväť biela, matná  
502.311.JL.1 - pieskovosivá, vysoký lesk / rukoväť pieskovosivá, matná  
502.311.JH.1 - dub, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná  
502.311.JR.1 - orech hickory, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná  
502.311.JK.1 - láva, matná / rukoväť láva, matná

SKRINKA POD UMÝVADLO 75 CM S DVOMI ZÁSUVKAMI
502.304.01.1 - biela, vysoký lesk / rukoväť biela, matná  
502.304.01.2 - biela, vysoký lesk / rukoväť lesklý chróm  
502.304.01.3 - biela, matná / rukoväť biela, matná  
502.304.JL.1 - pieskovosivá, vysoký lesk / rukoväť pieskovosivá, matná  
502.304.JH.1 - dub, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná  
502.304.JR.1 - orech hickory, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná  
502.304.JK.1 - láva, matná / rukoväť láva, matná

Pre individuálne riešenia možno priobjednať rukoväte  
v dĺžke 73,7 cm v rôznych farbách – prehľad na strane 30.

Odporúčame kombinovať s vhodnou priestorovo úspornou  
zápachovou uzávierkou Geberit.

SKRINKA POD UMÝVADLO 90 CM S JEDNOU ZÁSUVKOU
502.312.01.1 - biela, vysoký lesk / rukoväť biela, matná
502.312.01.2 - biela, vysoký lesk / rukoväť lesklý chróm
502.312.01.3 - biela, matná / rukoväť biela, matná
502.312.JL.1 - pieskovosivá, vysoký lesk / rukoväť pieskovosivá, matná
502.312.JH.1 - dub, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.312.JR.1 - orech hickory, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.312.JK.1 - láva, matná / rukoväť láva, matná

SKRINKA POD UMÝVADLO 90 CM S DVOMI ZÁSUVKAMI
502.305.01.1 - biela, vysoký lesk / rukoväť biela, matná
502.305.01.2 - biela, vysoký lesk / rukoväť lesklý chróm
502.305.01.3 - biela, matná / rukoväť biela, matná
502.305.JL.1 - pieskovosivá, vysoký lesk / rukoväť pieskovosivá, matná
502.305.JH.1 - dub, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.305.JR.1 - orech hickory, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.305.JK.1 - láva, matná / rukoväť láva, matná

Pre individuálne riešenia možno priobjednať rukoväte v dĺžke 88,5 cm  
v rôznych farbách – prehľad na strane 30.

UMÝVADLÁ A VHODNÉ UMÝVADLOVÉ SKRINKY  KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ICON
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UMÝVADLO GEBERIT ICON LIGHT 60 CM,  
SKRÁTENÉ VYLOŽENIE (VÝŠKA OKRAJA 5,5 CM)
501.841.00.1 - otvor na batériu, prepad
501.841.00.2 - otvor na batériu, prepad, KeraTect
501.841.00.3 - bez otvoru na batériu, prepad
501.841.00.4 - bez otvoru na batériu, prepad, KeraTect
501.841.00.5 - otvor na batériu, bez prepadu
501.841.00.6 - otvor na batériu, bez prepadu, KeraTect
501.841.00.7 - bez otvoru na batériu, bez prepadu
501.841.00.8 - bez otvoru na batériu, bez prepadu, KeraTect

UMÝVADLO GEBERIT ICON LIGHT 75 CM,  
SKRÁTENÉ VYLOŽENIE (VÝŠKA OKRAJA 5,5 CM)
501.842.00.1 - otvor na batériu, prepad
501.842.00.2 - otvor na batériu, prepad, KeraTect
501.842.00.3 - bez otvoru na batériu, prepad
501.842.00.4 - bez otvoru na batériu, prepad, KeraTect
501.842.00.5 - otvor na batériu, bez prepadu
501.842.00.6 - otvor na batériu, bez prepadu, KeraTect
501.842.00.7 - bez otvoru na batériu, bez prepadu
501.842.00.8 - bez otvoru na batériu, bez prepadu, KeraTect

Odporúčame kombinovať s vhodnou priestorovo úspornou  
zápachovou uzávierkou Geberit.

SKRINKA POD UMÝVADLO 60 CM SO SKRÁTENÝM VYLOŽENÍM,  
DVE ZÁSUVKY
502.307.01.1 - biela, vysoký lesk / rukoväť biela, matná
502.307.01.2 - biela, vysoký lesk / rukoväť lesklý chróm
502.307.01.3 - biela, matná / rukoväť biela, matná
502.307.JL.1 - pieskovosivá, vysoký lesk / rukoväť pieskovosivá, matná
502.307.JH.1 - dub, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.307.JR.1 - orech hickory, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.307.JK.1 - láva, matná / rukoväť láva, matná

Pre individuálne riešenia možno priobjednať rukoväte v dĺžke 58,9 cm  
v rôznych farbách – prehľad na strane 30.

SKRINKA POD UMÝVADLO 75 CM SO SKRÁTENÝM VYLOŽENÍM,  
DVE ZÁSUVKY
502.308.01.1 - biela, vysoký lesk / rukoväť biela, matná
502.308.01.2 - biela, vysoký lesk / rukoväť lesklý chróm
502.308.01.3 - biela, matná / rukoväť biela, matná
502.308.JL.1 - pieskovosivá, vysoký lesk / rukoväť pieskovosivá, matná
502.308.JH.1 - dub, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.308.JR.1 - orech hickory, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.308.JK.1 - láva, matná / rukoväť láva, matná

Pre individuálne riešenia možno priobjednať rukoväte v dĺžke 73,7 cm  
v rôznych farbách – prehľad na strane 30.

DVOJUMÝVADLO ICON 120 CM (VÝŠKA OKRAJA 9 CM)
124120000 - 2 otvory na batériu, 2 prepady
124120600 - 2 otvory na batériu, 2 prepady, KeraTect

DVOJUMÝVADLO ICON LIGHT 120 CM (VÝŠKA OKRAJA 5,5 CM)
501.838.00.1 - 2 otvory na batériu, 2 prepady
501.838.00.2 - 2 otvory na batériu, 2 prepady, KeraTect
501.838.00.3 - bez otvoru na batériu, 2 prepady
501.838.00.4 - bez otvoru na batériu, 2 prepady, KeraTect
501.838.00.5 - 2 otvory na batériu, bez prepadu
501.838.00.6 - 2 otvory na batériu, bez prepadu, KeraTect
501.838.00.7 - bez otvoru na batériu, bez prepadu
501.838.00.8 - bez otvoru na batériu, bez prepadu, KeraTect

SKRINKA POD DVOJUMÝVADLO 120 CM S DVOMI ZÁSUVKAMI
502.314.01.1 - biela, vysoký lesk / rukoväť biela, matná
502.314.01.2 - biela, vysoký lesk / rukoväť lesklý chróm
502.314.01.3 - biela, matná / rukoväť biela, matná
502.314.JL.1 - pieskovosivá, vysoký lesk / rukoväť pieskovosivá, matná
502.314.JH.1 - dub, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.314.JR.1 - orech hickory, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.314.JK.1 - láva, matná / rukoväť láva, matná

SKRINKA POD DVOJUMÝVADLO 120 CM SO ŠTYRMI ZÁSUVKAMI
502.309.01.1 - biela, vysoký lesk / rukoväť biela, matná
502.309.01.2 - biela, vysoký lesk / rukoväť lesklý chróm
502.309.01.3 - biela, matná / rukoväť biela, matná
502.309.JL.1 - pieskovosivá, vysoký lesk / rukoväť pieskovosivá, matná
502.309.JH.1 - dub, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.309.JR.1 - orech hickory, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.309.JK.1 - láva, matná / rukoväť láva, matná

Pre individuálne riešenia možno priobjednať rukoväte v dĺžke 58,9 cm  
v rôznych farbách – prehľad na strane 30.
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KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ICON  UMÝVADLÁ A VHODNÉ UMÝVADLOVÉ SKRINKY SÚPRAVA NÁBYTKOVÉHO UMÝVADLA A UMÝVADLOVEJ SKRINKY  KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ICON

420 600

420 750

SÚPRAVA NÁBYTKOVÉHO UMÝVADLA 60 CM S OTVOROM NA BATÉRIU, BEZ PREPADU A SKRINKY POD UMÝVADLO S DVOMI ZÁSUVKAMI
502.331.01.1 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka biela, vysoký lesk / rukoväť biela, matná
502.331.01.2 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka biela, vysoký lesk / rukoväť lesklý chróm
502.331.01.3 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka biela, matná / rukoväť biela, matná
502.331.JL.1 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka pieskovosivá, vysoký lesk / rukoväť pieskovosivá, matná
502.331.JH.1 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka dub, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.331.JR.1 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka orech hickory, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.331.JK.1 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka láva, matná / rukoväť láva, matná

502.335.01.1 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka biela, vysoký lesk / rukoväť biela, matná
502.335.01.2 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka biela, vysoký lesk / rukoväť lesklý chróm
502.335.01.3 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka biela, matná / rukoväť biela, matná
502.335.JL.1 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka pieskovosivá, vysoký lesk / rukoväť pieskovosivá, matná
502.335.JH.1 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka dub, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.335.JR.1 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka orech hickory, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.335.JK.1 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka láva, matná / rukoväť láva, matná

Pre individuálne riešenia možno priobjednať rukoväte v dĺžke 58,9 cm v rôznych farbách – prehľad na strane 30.

SÚPRAVA NÁBYTKOVÉHO UMÝVADLA 75 CM S OTVOROM NA BATÉRIU, BEZ PREPADU A SKRINKY POD UMÝVADLO S DVOMI ZÁSUVKAMI
502.332.01.1 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka biela, vysoký lesk / rukoväť biela, matná
502.332.01.2 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka biela, vysoký lesk / rukoväť lesklý chróm
502.332.01.3 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka biela, matná / rukoväť biela, matná
502.332.JL.1 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka pieskovosivá, vysoký lesk / rukoväť pieskovosivá, matná
502.332.JH.1 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka dub, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.332.JR.1 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka orech hickory, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.332.JK.1 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka láva, matná / rukoväť láva, matná

502.336.01.1 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka biela, vysoký lesk / rukoväť biela, matná
502.336.01.2 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka biela, vysoký lesk / rukoväť lesklý chróm
502.336.01.3 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka biela, matná / rukoväť biela, matná
502.336.JL.1 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka pieskovosivá, vysoký lesk / rukoväť pieskovosivá, matná
502.336.JH.1 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka dub, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.336.JR.1 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka orech hickory, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.336.JK.1 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka láva, matná / rukoväť láva, matná

Pre individuálne riešenia možno priobjednať rukoväte v dĺžke 73,7 cm v rôznych farbách – prehľad na strane 30.

Súčasťou dodávky je pripojenie umývadla Clou. Priestorovo úspornú zápachovú uzávierku je nutné objednať zvlášť.

476 1200

615

247

416 592

615

416 740

615

480 600

630

480 750

630

2120



SÚPRAVA NÁBYTKOVÉHO UMÝVADLA 90 CM S OTVOROM NA BATÉRIU, BEZ PREPADU A SKRINKY POD UMÝVADLO S DVOMI ZÁSUVKAMI
502.333.01.1 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka biela, vysoký lesk / rukoväť biela, matná
502.333.01.2 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka biela, vysoký lesk / rukoväť lesklý chróm
502.333.01.3 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka biela, matná / rukoväť biela, matná
502.333.JL.1 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka pieskovosivá, vysoký lesk / rukoväť pieskovosivá, matná
502.333.JH.1 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka dub, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.333.JR.1 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka orech hickory, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.333.JK.1 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka láva, matná / rukoväť láva, matná

502.337.01.1 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka biela, vysoký lesk / rukoväť biela, matná
502.337.01.2 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka biela, vysoký lesk / rukoväť lesklý chróm
502.337.01.3 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka biela, matná / rukoväť biela, matná
502.337.JL.1 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka pieskovosivá, vysoký lesk / rukoväť pieskovosivá, matná
502.337.JH.1 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka dub, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.337.JR.1 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka orech hickory, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.337.JK.1 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka láva, matná / rukoväť láva, matná

Pre individuálne riešenia možno priobjednať rukoväte v dĺžke 88,5 cm v rôznych farbách – prehľad na strane 30.

SÚPRAVA NÁBYTKOVÉHO UMÝVADLA 120 CM S DVOMI OTVORMI NA BATÉRIU, BEZ PREPADU A SKRINKY POD UMÝVADLO S DVOMI ZÁSUVKAMI
502.334.01.1 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka biela, vysoký lesk / rukoväť biela, matná
502.334.01.2 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka biela, vysoký lesk / rukoväť lesklý chróm
502.334.01.3 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka biela, matná / rukoväť biela, matná
502.334.JL.1 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka pieskovosivá, vysoký lesk / rukoväť pieskovosivá, matná
502.334.JH.1 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka dub, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.334.JR.1 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka orech hickory, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.334.JK.1 umývadlo s úzkym okrajom, KeraTect, skrinka láva, matná / rukoväť láva, matná

502.338.01.1 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka biela, vysoký lesk / rukoväť biela, matná
502.338.01.2 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka biela, vysoký lesk / rukoväť lesklý chróm
502.338.01.3 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka biela, matná / rukoväť biela, matná
502.338.JL.1 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka pieskovosivá, vysoký lesk / rukoväť pieskovosivá, matná
502.338.JH.1 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka dub, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.338.JR.1 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka orech hickory, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.338.JK.1 umývadlo s úzkym okrajom, skrinka láva, matná / rukoväť láva, matná

Pre individuálne riešenia možno priobjednať rukoväte v dĺžke 118,1 cm v rôznych farbách – prehľad na strane 30.

KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ICON  SÚPRAVA NÁBYTKOVÉHO UMÝVADLA A UMÝVADLOVEJ SKRINKY UMÝVADLÁ NA DOSKU  KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ICON

UMÝVADLO NA DOSKU ICON 60 CM (VÝŠKA OKRAJA 9 CM)
124560000 - otvor na batériu, prepad
124560600 - otvor na batériu, prepad, KeraTect

UMÝVADLO NA DOSKU ICON 75 CM (VÝŠKA OKRAJA 9 CM)
124575000 - otvor na batériu, prepad
124575600 - otvor na batériu, prepad, KeraTect

UMÝVADLO NA DOSKU ICON 90 CM (VÝŠKA OKRAJA 9 CM)
124590000 - otvor na batériu, prepad

UMÝVADLO NA DOSKU ICON LIGHT 60 CM (VÝŠKA OKRAJA 5,5 CM)
501.847.00.1 - otvor na batériu, prepad
501.847.00.2 - otvor na batériu, prepad, KeraTect
501.847.00.3 - bez otvoru na batériu, prepad
501.847.00.4 - bez otvoru na batériu, prepad, KeraTect
501.847.00.5 - otvor na batériu, bez prepadu
501.847.00.6 - otvor na batériu, bez prepadu, KeraTect
501.847.00.7 - bez otvoru na batériu, bez prepadu
501.847.00.8 - bez otvoru na batériu, bez prepadu, KeraTect
501.847.JT.1 - otvor na batériu, prepad, alpská biela, matná, od júna 2022

UMÝVADLO NA DOSKU ICON LIGHT 75 CM (VÝŠKA OKRAJA 5,5 CM)
501.848.00.1 - otvor na batériu, prepad
501.848.00.2 - otvor na batériu, prepad, KeraTect
501.848.00.3 - bez otvoru na batériu, prepad
501.848.00.4 - bez otvoru na batériu, prepad, KeraTect
501.848.00.5 - otvor na batériu, bez prepadu
501.848.00.6 - otvor na batériu, bez prepadu, KeraTect
501.848.00.7 - bez otvoru na batériu, bez prepadu
501.848.00.8 - bez otvoru na batériu, bez prepadu, KeraTect
501.848.JT.1 - otvor na batériu, prepad, alpská biela, matná, od júna 2022

480/485

480/485

480/485

600

750

900

480/485

480/485

600

750

480 900

630

480 1200

630

Súčasťou dodávky je pripojenie umývadla Clou. Priestorovo úspornú zápachovú uzávierku je nutné objednať zvlášť.
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MALÉ UMÝVADLO ICON 38 CM (VÝŠKA OKRAJA 9 CM)
124736000 - otvor na batériu vpravo, bez prepadu
124736600 - otvor na batériu vpravo, bez prepadu, KeraTect
124836000 - otvor na batériu vľavo, bez prepadu
124836600 - otvor na batériu vľavo, bez prepadu, KeraTect

MALÉ UMÝVADLO ICON LIGHT 38 CM (VÝŠKA OKRAJA 5,5 CM)
501.830.00.1 - otvor na batériu a úložná plocha vpravo, bez prepadu
501.830.00.2 - otvor na batériu a úložná plocha vpravo, bez prepadu, 
                               KeraTect
501.830.00.3 - bez otvoru na batériu, bez prepadu, úložná plocha vpravo
501.830.00.4 - bez otvoru na batériu, bez prepadu, úložná plocha vpravo, 
                               KeraTect
501.831.00.1 - otvor na batériu a úložná plocha vľavo, bez prepadu
501.831.00.2 - otvor na batériu a úložná plocha vľavo, bez prepadu, KeraTect
501.831.00.3 - bez otvoru na batériu, bez prepadu, úložná plocha vľavo
501.831.00.4 - bez otvoru na batériu, bez prepadu, úložná plocha vľavo, 
                               KeraTect

SKRINKA POD MALÉ UMÝVADLO 38 CM S JEDNÝMI DVIERKAMI,  
ZÁVESY VPRAVO
502.300.01.1 - biela, vysoký lesk / rukoväť biela, matná
502.300.01.2 - biela, vysoký lesk / rukoväť lesklý chróm
502.300.01.3 - biela, matná / rukoväť biela, matná
502.300.JL.1 - pieskovosivá, vysoký lesk / rukoväť pieskovosivá, matná
502.300.JH.1 - dub, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.300.JR.1 - orech hickory, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.300.JK.1 - láva, matná / rukoväť láva, matná

SKRINKA POD MALÉ UMÝVADLO 38 CM S JEDNÝMI DVIERKAMI,  
ZÁVESY VĽAVO
502.301.01.1 - biela, vysoký lesk / rukoväť biela, matná
502.301.01.2 - biela, vysoký lesk / rukoväť lesklý chróm
502.301.01.3 - biela, matná / rukoväť biela, matná
502.301.JL.1 - pieskovosivá, vysoký lesk / rukoväť pieskovosivá, matná
502.301.JH.1 - dub, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.301.JR.1 - orech hickory, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.301.JK.1 - láva, matná / rukoväť láva, matná

Pre individuálne riešenia možno priobjednať rukoväte v dĺžke 36,7 cm  
v rôznych farbách – prehľad na strane 30.

279 370

415

280 380

KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ICON  MALÉ UMÝVADLÁ A VHODNÉ UMÝVADLOVÉ SKRINKY ZÁVESNÉ A STOJACE WC A WC SEDADLÁ  KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ICON

MALÉ UMÝVADLO ICON 53 CM (VÝŠKA OKRAJA 9 CM)
124053000 - otvor na batériu a úložná plocha vpravo, bez prepadu
124053600 - otvor na batériu a úložná plocha vpravo, bez prepadu, 
                            KeraTect
124153000 - otvor na batériu a úložná plocha vľavo, bez prepadu
124153600 - otvor na batériu a úložná plocha vľavo, bez prepadu, KeraTect

MALÉ UMÝVADLO ICON LIGHT 53 CM (VÝŠKA OKRAJA 5,5 CM)
501.832.00.1 - otvor na batériu a úložná plocha vpravo, bez prepadu
501.832.00.2 - otvor na batériu a úložná plocha vpravo, bez prepadu, 
                               KeraTect
501.832.00.3 - bez otvoru na batériu, bez prepadu, úložná plocha vpravo
501.832.00.4 - bez otvoru na batériu, bez prepadu, úložná plocha vpravo, 
                               KeraTect
501.833.00.1 - otvor na batériu a úložná plocha vľavo, bez prepadu
501.833.00.2 - otvor na batériu a úložná plocha vľavo, bez prepadu, KeraTect
501.833.00.3 - bez otvoru na batériu, bez prepadu, úložná plocha vľavo
501.833.00.4 - bez otvoru na batériu, bez prepadu, úložná plocha vľavo, 
                               KeraTect

MALÉ ROHOVÉ UMÝVADLO ICON 46 CM (VÝŠKA OKRAJA 9 CM)
124729000 - otvor na batériu v strede, bez prepadu
124729600 - otvor na batériu v strede, bez prepadu, KeraTect
124730000 - bez otvoru na batériu, bez prepadu

SKRINKA POD MALÉ UMÝVADLO 53 CM S JEDNOU ZÁSUVKOU
502.302.01.1 - biela, vysoký lesk / rukoväť biela, matná
502.302.01.2 - biela, vysoký lesk / rukoväť lesklý chróm
502.302.01.3 - biela, matná / rukoväť biela, matná
502.302.JL.1 - pieskovosivá, vysoký lesk / rukoväť pieskovosivá, matná
502.302.JH.1 - dub, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.302.JR.1 - orech hickory, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.302.JK.1 - láva, matná / rukoväť láva, matná

Pre individuálne riešenia možno priobjednať rukoväte v dĺžke 51,7 cm  
v rôznych farbách – prehľad na strane 30.
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ZÁVESNÉ WC ICON SQUARE RIMFREE
201950000 - uzavretý tvar, h = 54 cm
201950600 - uzavretý tvar, KeraTect, h = 54 cm

ZÁVESNÉ WC ICON RIMFREE
501.661.00.1 - uzavretý tvar, h = 53 cm
501.661.00.8 - uzavretý tvar, KeraTect, h = 53 cm

ZÁVESNÉ WC ICON RIMFREE
204060000 - uzavretý tvar, h = 53 cm
204060600 - uzavretý tvar, KeraTect, h = 53 cm

SKRÁTENÉ ZÁVESNÉ WC ICON RIMFREE 
204070000 - uzavretý tvar, h = 49 cm 
204070600 - uzavretý tvar, KeraTect, h = 49 cm

ZÁVESNÉ WC ICON 
204000000 - uzavretý tvar, h = 53 cm
204000600 - uzavretý tvar, KeraTect, h = 53 cm

SKRÁTENÉ ZÁVESNÉ WC ICON 
204030000 - uzavretý tvar, h = 49 cm
204030600 - uzavretý tvar, KeraTect, h = 49 cm

SEDADLO NA WC ICON SQUARE
500.837.01.1 - plynulé zatváranie, rýchloupínacie závesy, upevnenie zhora 
571910000 - plynulé zatváranie, upevnenie zhora
571900000 - upevnenie zhora

STOJACE WC ICON RIMFREE
502.382.00.1 - v jednej rovine so stenou, skryté 
                               upevnenie, h = 56 cm, 
                               od júna 2022
502.382.00.8 - v jednej rovine so stenou, skryté 
                               upevnenie, KeraTect, h = 56 cm, 
                               od júna 2022

SÚPRAVA ZÁVESNÉHO WC ICON RIMFREE SO SEDADLOM -  
ALPSKÁ BIELA, MATNÁ
501.663.JT.1 - súprava závesného WC Rimfree, uzavretý tvar,  
 h = 53 cm s WC sedadlom, plynulé zatváranie, uzamknuteľné  
 rýchloupínacie závesy, upevnenie zhora, alpská biela, matná, 
                               od júna 2022

SEDADLO NA WC ICON
500.670.01.1 - plynulé zatváranie, rýchloupínacie 
                               závesy, upevnenie zhora
574130000 - plynulé zatváranie, upevnenie zhora
574120000 - upevnenie zhora

SEDADLO NA WC ICON UZAMKNUTEĽNÉ
501.660.01.1 - plynulé zatváranie, 
                              rýchloupínacie uzamknuteľné 
                               závesy, upevnenie zhora

SEDADLO NA WC ICON ÚZKY DIZAJN
500.835.01.1 - plynulé zatváranie, rýchloupínacie 
                               závesy, upevnenie zhora
574950000 - plynulé zatváranie, upevnenie zhora

SÚPRAVA STOJACEHO WC ICON RIMFREE SO SEDADLOM -  
ALPSKÁ BIELA, MATNÁ
502.383.JT.1 - súprava stojaceho WC Rimfree, v jednej rovine so stenou,  
 uzavretý tvar, h = 56 cm, s WC sedadlom, plynulé zatváranie,  
 rýchloupínacie závesy, upevnenie zhora, alpská biela, matná, 
                               od júna 2022
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ZÁVESNÝ BIDET ICON SQUARE
231910000 - uzavretý tvar, prepad, h = 54 cm
231910600 - uzavretý tvar, prepad, KeraTect,  
                            h = 54 cm

ZÁVESNÝ BIDET ICON 
234000000 - uzavretý tvar, prepad, h = 54 cm
234000600 - uzavretý tvar, prepad, KeraTect,  
                            h = 54 cm

ZÁVESNÝ BIDET ICON - ALPSKÁ BIELA MATNÁ
501.898.JT.1 - uzavretý tvar, prepad, h = 53 cm, 
                               alpská biela, matná, od júna 2022

ZÁVESNÝ BIDET ICON
501.898.00.1 - uzavretý tvar, prepad, h = 53 cm
501.898.00.8 - uzavretý tvar, prepad, KeraTect,  
                               h = 53 cm

KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ICON  ZÁVESNÉ BIDETY BOČNÉ SKRINKY  KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ICON

BOČNÁ SKRINKA ICON S DVOMI ZÁSUVKAMI (H = 47,6 CM)
502.315.01.1 - biela, vysoký lesk / rukoväť biela, matná
502.315.01.2 - biela, vysoký lesk / rukoväť lesklý chróm
502.315.01.3 - biela, matná / rukoväť biela, matná
502.315.JL.1 - pieskovosivá, vysoký lesk / rukoväť pieskovosivá, matná
502.315.JH.1 - dub, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.315.JR.1 - orech hickory, melamín so štruktúrou / rukoväť láva, matná
502.315.JK.1 - láva, matná / rukoväť láva, matná

Pre individuálne riešenia možno priobjednať rukoväte v dĺžke 44,7 cm  
v rôznych farbách – prehľad na strane 30.

VYSOKÁ SKRINKA ICON S JEDNÝMI DVIERKAMI A VNÚTORNÝM ZRKADLOM, 
SKRÁTENÉ VYLOŽENIE (H = 15 CM)
502.317.01.1 - biela, vysoký lesk  
502.317.01.3 - biela, matná  
502.317.JL.1 - pieskovosivá, vysoký lesk  
502.317.JH.1 - dub, melamín so štruktúrou   
502.317.JR.1 - orech hickory, melamín so štruktúrou   
502.317.JK.1 - láva, matná

VYSOKÁ SKRINKA ICON S JEDNÝMI DVIERKAMI (H = 29,1 CM)
502.316.01.1 - biela, vysoký lesk  
502.316.01.3 - biela, matná  
502.316.JL.1 - pieskovosivá, vysoký lesk  
502.316.JH.1 - dub, melamín so štruktúrou   
502.316.JR.1 - orech hickory, melamín so štruktúrou   
502.316.JK.1 - láva, matná

BOČNÝ PRVOK KU SKRINKE POD MALÉ UMÝVADLO ICON 
S JEDNÝMI DVIERKAMI (H = 24,5 CM)
502.324.01.1 - biela, vysoký lesk
502.324.01.3 - biela, matná
502.324.JL.1 - pieskovosivá, vysoký lesk
502.324.JH.1 - dub, melamín so štruktúrou 
502.324.JR.1 - orech hickory, melamín so štruktúrou 
502.324.JK.1 - láva, matná

BOČNÝ PRVOK KU SKRINKE POD MALÉ UMÝVADLO ICON S JEDNOU 
ZÁSUVKOU (H = 27,3 CM)
502.325.01.1 - biela, vysoký lesk
502.325.01.3 - biela, matná
502.325.JL.1 - pieskovosivá, vysoký lesk
502.325.JH.1 - dub, melamín so štruktúrou 
502.325.JR.1 - orech hickory, melamín so štruktúrou 
502.325.JK.1 - láva, matná
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KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ICON POLIČKY OSVETLENÉ ZRKADLÁ A ZRKADLOVÉ SKRINKY KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ICON

OBDĹŽNIKOVÝ NÁSTENNÝ BOX ICON
502.322.01.1 - biela, vysoký lesk
502.322.01.3 - biela, matná
502.322.JL.1 - pieskovosivá, vysoký lesk
502.322.JH.1 - dub, melamín so štruktúrou 
502.322.JR.1 - orech hickory, melamín so štruktúrou 
502.322.JK.1 - láva, matná

ŠTVORCOVÝ POLIČKOVÝ DIEL ICON
502.323.01.1 - biela, vysoký lesk
502.323.01.3 - biela, matná
502.323.JL.1 - pieskovosivá, vysoký lesk
502.323.JH.1 - dub, melamín so štruktúrou 
502.323.JR.1 - orech hickory, melamín so štruktúrou 
502.323.JK.1 - láva, matná

OBDĹŽNIKOVÝ POLIČKOVÝ DIEL ICON
502.320.01.1 - biela, vysoký lesk
502.320.01.3 - biela, matná
502.320.JL.1 - pieskovosivá, vysoký lesk
502.320.JH.1 - dub, melamín so štruktúrou 
502.320.JR.1 - orech hickory, melamín so štruktúrou 
502.320.JK.1 - láva, matná

ŠTVORCOVÝ NÁSTENNÝ BOX ICON
502.321.01.1 - biela, vysoký lesk
502.321.01.3 - biela, matná
502.321.JL.1 - pieskovosivá, vysoký lesk
502.321.JH.1 - dub, melamín so štruktúrou 
502.321.JR.1 - orech hickory, melamín so štruktúrou 
502.321.JK.1 - láva, matná

ŠTVORCOVÁ ZÁVESNÁ SKRINKA ICON S JEDNÝMI DVIERKAMI
502.319.01.1 - biela, vysoký lesk
502.319.01.3 - biela, matná
502.319.JL.1 - pieskovosivá, vysoký lesk
502.319.JH.1 - dub, melamín so štruktúrou 
502.319.JR.1 - orech hickory, melamín so štruktúrou 
502.319.JK.1 - láva, matná

OBDĹŽNIKOVÁ ZÁVESNÁ SKRINKA ICON S JEDNÝMI DVIERKAMI
502.318.01.1 - biela, vysoký lesk
502.318.01.3 - biela, matná
502.318.JL.1 - pieskovosivá, vysoký lesk
502.318.JH.1 - dub, melamín so štruktúrou 
502.318.JR.1 - orech hickory, melamín so štruktúrou 
502.318.JK.1 - láva, matná

NÁSTENNÁ POLIČKA GEBERIT, OCEĽ (Š = 45 CM)
502.326.01.3 - biela, matná
502.326.JL.1 - pieskovosivá, matná
502.326.JK.1 - láva, matná

NÁSTENNÁ POLIČKA GEBERIT, OCEĽ (Š = 67,5 CM)
502.327.01.3 - biela, matná
502.327.JL.1 - pieskovosivá, matná
502.327.JK.1 - láva, matná

OSVETLENÉ ZRKADLO OPTION BASIC
500.580.00.1 - obojstranné osvetlenie, š/v = 40/65 cm
500.581.00.1 - obojstranné osvetlenie, š/v = 50/65 cm
500.586.00.1 - obojstranné osvetlenie, š/v = 60/65 cm
500.587.00.1 - obojstranné osvetlenie, š/v = 70/65 cm
500.588.00.1 - obojstranné osvetlenie, š/v = 80/65 cm
500.589.00.1 - obojstranné osvetlenie, š/v = 90/65 cm
500.584.00.1 - osvetlenie zhora, š/v = 100/65 cm
500.585.00.1 - osvetlenie zhora, š/v = 120/65 cm

OSVETLENÁ ZRKADLOVÁ SKRINKA OPTION BASIC 
500.257.00.1 - s osvetlením a dvomi dvierkami, š/v/h =50/67,7/18 cm
500.258.00.1 - s osvetlením a dvomi dvierkami, š/v/h =56/67,7/18 cm
500.273.00.1 - s osvetlením a dvomi dvierkami, š/v/h =60/67,7/18 cm

OSVETLENÉ ZRKADLO OPTION
819240000 - osvetlenie zhora, š/v = 40/80 cm
819260000 - osvetlenie zhora, š/v = 60/65 cm
819270000 - osvetlenie zhora, š/v = 70/65 cm
819200000 - osvetlenie zhora, š/v = 90/65 cm
819220000 - obojstranné osvetlenie, š/v = 120/65 cm

OSVETLENÁ ZRKADLOVÁ SKRINKA OPTION  
500.582.00.1 - s osvetlením a dvomi dvierkami, š/v/h =60/70/15 cm
500.205.00.1 - s osvetlením a dvomi dvierkami, š/v/h =75/70/15 cm
500.583.00.1 - s osvetlením a dvomi dvierkami, š/v/h =90/70/15 cm
500.207.00.1 - s osvetlením a tromi dvierkami, š/v/h =120/70/15 cm

OSVETLENÉ ZRKADLO OPTION PLUS
501.070.00.1 - s priamym a nepriamym osvetlením, brúsený hliník, š/v = 40/70 cm
501.071.00.1 - s priamym a nepriamym osvetlením, brúsený hliník, š/v = 60/70 cm
501.072.00.1 - s priamym a nepriamym osvetlením, brúsený hliník, š/v = 75/70 cm
501.073.00.1 - s priamym a nepriamym osvetlením, brúsený hliník, š/v = 90/70 cm
501.074.00.1 - s priamym a nepriamym osvetlením, brúsený hliník, š/v = 120/70 cm

OSVETLENÁ ZRKADLOVÁ SKRINKA OPTION PLUS
500.593.00.1 - s osvetlením a dvomi dvierkami, š/v/h =60/70/17,2 cm
500.206.00.1 - s osvetlením a dvomi dvierkami, š/v/h =75/70/17,2 cm
500.594.00.1 - s osvetlením a tromi dvierkami, š/v/h =90/70/17,2 cm
500.592.00.1 - s osvetlením a tromi dvierkami, š/v/h =120/70/17,2 cm
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KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ICON PRÍSLUŠENSTVO PRÍSLUŠENSTVO  KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ICON

SÚPRAVA PRIEHRADIEK DO HORNEJ ZÁSUVKY UMÝVADLOVEJ SKRINKY, BAMBUS
502.349.00.1 - pre šírku 60 cm
502.350.00.1 - pre šírku 75 cm
502.351.00.1 - pre šírku 90 cm
502.353.00.1 - pre šírku 120 cm

SVETELNÁ LIŠTA GEBERIT
502.031.00.1 - svetelná lišta do zásuvky, vľavo a vpravo, dĺžka 35 cm

DRŽIAK NA UTERÁKY GEBERIT PRE KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK, HLINÍK
502.328.00.1 - lesklý chróm
502.328.01.3 - biela, matná
502.328.JK.1 - láva, matná
502.328.JL.1 - pieskovosivá, matná

49
424
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RUKOVÄŤ ICON 36,7 CM
502.356.00.1 - lesklý chróm
502.356.01.1 - biela, matná
502.356.14.1 - čierna, matná
502.356.JK.1 - láva, matná
502.356.JL.1 - pieskovosivá, matná

RUKOVÄŤ ICON 44,7 CM
502.357.00.1 - lesklý chróm
502.357.01.1 - biela, matná
502.357.14.1 - čierna, matná
502.357.JK.1 - láva, matná
502.357.JL.1 - pieskovosivá, matná

RUKOVÄŤ ICON 51,7 CM
502.358.00.1 - lesklý chróm
502.358.01.1 - biela, matná
502.358.14.1 - čierna, matná
502.358.JK.1 - láva, matná
502.358.JL.1 - pieskovosivá, matná

RUKOVÄŤ ICON 58,9 CM
502.359.00.1 - lesklý chróm
502.359.01.1 - biela, matná
502.359.14.1 - čierna, matná
502.359.JK.1 - láva, matná
502.359.JL.1 - pieskovosivá, matná

RUKOVÄŤ ICON 73,7 CM
502.360.00.1 - lesklý chróm
502.360.01.1 - biela, matná
502.360.14.1 - čierna, matná
502.360.JK.1 - láva, matná
502.360.JL.1 - pieskovosivá, matná

RUKOVÄŤ ICON 88,5 CM
502.361.00.1 - lesklý chróm
502.361.01.1 - biela, matná
502.361.14.1 - čierna, matná
502.361.JK.1 - láva, matná
502.361.JL.1 - pieskovosivá, matná

RUKOVÄŤ ICON 118,1 CM
502.362.00.1 - lesklý chróm
502.362.01.1 - biela, matná
502.362.14.1 - čierna, matná
502.362.JK.1 - láva, matná
502.362.JL.1 - pieskovosivá, matná

SÚPRAVA NOŽIČIEK GEBERIT (2 KS)
500.367.00.1 - lesklý chróm, v = 15,1 - 15,4 cm
502.329.00.1 - lesklý chróm, v = 18 cm
502.330.00.1 - lesklý chróm, v = 21,7 cm
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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.


