
GEBERIT 
ONE



DOKONALÉ  
SPLYNUTIE
DIZAJNU  
A FUNKCIE

Geberit ONE otvára nové možnosti navrhovania kúpeľní doko-
nalých ako po stránke estetickej, tak aj funkčnej. Umývadlá, kú-
peľňový nábytok a zrkadlové skrinky v rôznych verziách sú na-
vzájom dokonale zladené a dajú sa kombinovať podľa vašich 
individuálnych požiadaviek.
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Umývadlá Geberit ONE s vodorovným odtokom 
spájajú v sebe najvyššie požiadavky na dizajn  
s jedinečnou funkčnosťou.

Vodorovný odtok bol prispôsobený dizajnu umývadiel a je dô-
myselne umiestnený na zadnom okraji. Jeho inovatívna techno-
lógia prináša viac úložného miesta v zásuvkách. Posunutím do-
zadu sa odtok nenachádza priamo v línii vodného prúdu, preto 
sa voda pri dopade natoľko nerozstriekava do strán. Menej vod-
ných kvapiek na keramike znamená menej vodného kameňa 
a menej čistenia. Kryt odtoku drží pevne na svojom mieste vďa-
ka magnetickému uchyteniu. To zároveň dovoľuje zložiť kryt jed-
ným pohybom ruky a vyčistiť hrebeňovú vložku, ktorá zachytáva 
vlasy a iné nečistoty. Variant so skrytým prepadom navyše umož-
ňuje napúšťanie umývadla bez rizika pretečenia. Kryt odtoku je 
dostupný v troch povrchových úpravách – lesklá biela, lesklý 
chróm a brúsený chróm. Súčasťou dodávky je aj priestorovo 
úsporná umývadlová prípojka.

DOKONALÉ SPLYNUTIE DIZAJNU A FUNKCIE

UMÝVADLÁ
S INOVATÍVNYM ODTOKOM

1 Čisté línie: Hranaté umývadlo na dosku s odkladacou plochou.  2 Elegantne zapustené: 
Nábytkové umývadlo s veľkými odkladacími plochami po bokoch.  3 Miskovité umývadlo  
na dosku s nástennou umývadlovou batériou.  4 Asymetrické umývadlo s bočnou odkladacou 
plochou.  5  Štandardné dvojumývadlo so stojančekovými batériami.
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Umývadlá Geberit ONE so zvislým odtokom sú k dis-
pozícii v troch variantoch: ako štandardné umývadlá 
a nábytkové umývadlá v rôznych šírkach a ako umý-
vadlá na dosku v hranatom alebo miskovitom tvare. 
Odtok má elegantný keramický kryt s integrovanou 
hrebeňovou vložkou. Umývadlá so zvislým odtokom 
je potrebné vybaviť vhodnou umývadlovou prípojkou. 
Umývadlá kombinované so skrinkou pod umývadlo 
musia byť vybavené priestorovo úspornou umývad-
lovou prípojkou, ktorá si nevyžaduje výrez v hornej 
zásuvke umývadlovej skrinky. Vďaka tomu zásuvka 
poskytuje viac úložného priestoru.

Osvedčené umývadlá Geberit ONE 
s klasickým odtokom sme posunuli 
na novú úroveň.

DOKONALÉ SPLYNUTIE DIZAJNU A FUNKCIE

UMÝVADLÁ
S KLASICKÝM  
ODTOKOM

48 cm

1 Nábytkové umývadlo s extra tenkým okrajom a veľkorysými odkladacími plochami.  2 Veľké štandardné 
umývadlo s jemne zaoblenou vnútornou misou a zladenou skrinkou.  3 Odkladacia plocha v zadnej časti 
štandardného umývadla ponúka dostatok priestoru na kozmetiku.  4 Hranaté umývadlo na dosku 
doplnené o skrinku pod umývadlo.  5 Umývadlo na dosku v tvare misky.
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DOKONALÉ SPLYNUTIE DIZAJNU A FUNKCIE

UMÝVADLO
SO SKRÁTENOU 
HĹBKOU

Umývadlo Geberit ONE s vyložením iba 40 cm zabe-
rá výrazne menej miesta než bežné umývadlo. Sku-
točnou lahôdkou je jeho odtok skrytý v stene, takže 
dojem z kúpeľne nekazí ani zápachová uzávierka, ani 
odpadové potrubie. Už nie je potrebný štandardný 
výrez na zápachovú uzávierku v zadnej časti skrinky, 
čo zväčšuje úložný priestor pod umývadlom. Skráte-
né umývadlo Geberit ONE je k dispozícii v štyroch 
veľkostiach a v dvoch modeloch – s levitujúcim dizaj-
nom alebo do nábytku.

S technológiou za stenou a dizajnom pred 
stenou ponúkajú umývadlá Geberit ONE 
s hĺbkou 40 cm bezchybnú funkčnosť  
a eleganciu v jednom.

40 cm

1 Posunutie celého odtoku za stenu umožnilo navrhnúť umývadlo Geberit ONE s menšou hĺbkou, než majú 
bežné umývadlá. Umývadlová skrinka ponúka veľkorysý úložný priestor.  2 Vďaka skrytému odtoku pôsobí 
ploché umývadlo odľahčene, akoby sa vznášalo v priestore. Zápachová uzávierka je ľahko prístupná cez 
odnímateľný kryt.  3 Šikovná inštalačná technológia prináša nové možnosti pre priestorovo úsporné  
a zároveň elegantné riešenie kúpeľní.

3
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ÚSPORA 

MIESTA
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VODOROVNÝ ODTOK

Štandardné vyloženie, 48 cm Klasické umývadlo
Š 50 cm, 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm
K dispozícii s otvorom na batériu alebo bez  

Nábytkové umývadlo
Š 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm
K dispozícii s otvorom na batériu alebo bez 

Umývadlo na dosku
Š 50 cm x H 41 cm
K dispozícii s otvorom na batériu alebo bez 

Umývadlo na dosku
Š 50 cm x H 42 cm
K dispozícii s otvorom na batériu alebo bez 

Skrátené vyloženie, 40 cm Umývadlo, levitujúci dizajn
Zápachová uzávierka integrovaná v montážnom prvku 
Š 90 cm, 120 cm

Nábytkové umývadlo*
Š 75 cm, 90 cm, 105 cm

*  Priestorovo úsporné riešenie, možno kombinovať iba s umývadlovými skrinkami so skráteným vyložením.

DOKONALÉ SPLYNUTIE DIZAJNU A FUNKCIE

JEDNA KÚPEĽŇOVÁ  
SÉRIA, DVA ODTOKY,  
VEĽA DIZAJNOVÝCH  
VARIANTOV

Umývadlá Geberit ONE sa vyrábajú v rôznych tvaroch a veľkos-
tiach a  s  dvomi rôznymi variantmi odtoku. Vybrať si môžete  
z klasických umývadiel, nábytkových umývadiel s tenkým okra-
jom a niekoľkých umývadiel na dosku. Umývadlo na dosku je 
v ponuke aj vo vyhotovení biela matná keramika.

48 cm 48 cm

40 cm

ZVISLÝ ODTOK

Štandardné vyloženie, 48 cm Klasické umývadlo
Š 50 cm, 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm
K dispozícii s otvorom na batériu alebo bez

Nábytkové umývadlo 
Š 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm
K dispozícii s otvorom na batériu alebo bez

Umývadlo na dosku 
Š 50 cm x H 41 cm
K dispozícii s otvorom na batériu alebo bez

Umývadlo na dosku 
Š 50 cm x H 42 cm
K dispozícii s otvorom na batériu alebo bez
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Kúpeľňová séria Geberit ONE ponúka rad sofistikovaných detai-
lov, ktoré sa osvedčia v každodennom živote. Všetky keramické 
zariaďovacie predmety, okrem matných vyhotovení, sú vybave-
né odolnou neporéznou glazúrou KeraTect®, ktorá sa obzvlášť 
ľahko udržiava v čistote. A môžete sa tešiť na viac – na jedno-
duchšie čistenie, viac miesta a prehľadné úložné priestory.

1 Mimoriadne hladká glazúra KeraTect® 
zabraňuje uchytávaniu nečistôt a 
vodného kameňa a výrazne tak uľahčuje 
čistenie.  2 Špecialitou priestorovo 
úsporného umývadla s integrovanou 
zápachovou uzávierkou je zachytávač 
šperkov. V tomto umývadle už vám 
žiadna cenná vec odtokom neprepadne.  
3 Umývadlové skrinky Geberit ONE 
ponúkajú viac úložného priestoru, 
pretože nemajú výrez na zápachovú 
uzávierku.

1 2

3

DOKONALÉ SPLYNUTIE DIZAJNU A FUNKCIE

INOVATÍVNE DETAILY,
KTORÉ INŠPIRUJÚ ←

Zvislý odtok je vybavený 
keramickým krytom  
a hrebeňovou vložkou.

→

Kryt vodorovného odtoku má 
hrebeňovú vložku, ktorú možno 
ľahko vybrať a vyčistiť. Vďaka 
magnetu drží kryt spoľahlivo na 
svojom mieste.
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HRANATÝ DIZAJN

Skrátené vyloženie pre hĺbku umývadla 40 cm
D 18 cm

Predĺžené vyloženie pre hĺbku umývadla 48 cm
D 22 cm

OKRÚHLY DIZAJN

Skrátené vyloženie pre hĺbku umývadla 40 cm
D 16,5 cm

Predĺžené vyloženie pre hĺbku umývadla 48 cm
D 20,5 cm

DOKONALÉ SPLYNUTIE DIZAJNU A FUNKCIE

NÁSTENNÁ BATÉRIA 
S PRESNÝM ZACIELENÍM 
PRÚDU VODY

DVA MODELY S DLHŠÍM RAMENOM
Nástenné umývadlové batérie Geberit ONE ponúka-
jú v porovnaní so stojančekovými väčšiu slobodu. 
Keramický povrch umývadla nie je ničím narušený, 
preto ho možno veľmi jednoducho čistiť. Vybrať si 
môžete medzi zaobleným alebo jasne geometrickým 
dizajnom. Geberit tiež ponúka batérie s  ramenom 
predĺženým o 4 cm. Zatiaľ čo kratšie batérie boli na-
vrhnuté tak, aby prúd vody optimálne dopadal do 
umývadiel s kratším vyložením, dlhšie batérie sú vy-
vinuté na mieru väčším umývadlám.

Batérie sú vybavené dvomi otočnými prvkami na  
pohodlné ovládanie. Vľavo sa nastavuje teplota vody 
a vpravo intenzita vodného prúdu. 1 Ergonomický komfort – samostatné otočné 

ovládače teploty a intenzity prúdu vody.  2 Nástenné 
batérie Geberit ONE sú k dispozícii v rôznych dĺžkach 
optimálnych pre rôzne typy umývadiel.

2

1
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↑

UMÝVADLOVÁ DOSKA 

pre umývadlá na dosku s praktickým vešiakom 
na uteráky.

↑

UMÝVADLOVÁ SKRINKA  

s doskou pre umývadlá na dosku.

↑

UMÝVADLOVÁ SKRINKA 

s dvomi zásuvkami.

↑

UMÝVADLOVÁ SKRINKA 

s nábytkovým umývadlom v dizajne SlimRim.

↑

UMÝVADLOVÁ DOSKA SO SKRINKOU

na asymetrické umiestnenie umývadla a skrinky.

↑

SKRINKA S JEDNOU ZÁSUVKOU

Kombinácia umývadlovej skrinky s jednou 
zásuvkou, nízkej skrinky, umývadlovej dosky  
a umývadla na dosku.

NA MIERU PRE VAŠU KÚPEĽŇU
Navrhnite si umývadlový priestor, ktorý 
bude vyhovovať vašim osobitým požiadav-
kám – od umývadla cez umývadlové a níz-
ke skrinky až po umývadlové dosky. Vyu-
žite pôdorys vašej kúpeľne na maximum 
a  vytvorte si interiér, ktorý zodpovedá 
presne vášmu vkusu. Naplánovať na mieru 
si môžete dokonca aj úložný priestor. Do-
konale zladené komponenty možno mno-
hými spôsobmi kombinovať a  vytvárať 
funkčne a esteticky dokonalý celok.

↑

SKRINKA S BOČNÝM PRVKOM

Kombinácia bočného prvku a umývadlovej skrinky  
so zásuvkou pôsobí sviežo a ľahko, a predsa skrýva  
dostatok úložného priestoru. Na bočný diel možno  
prikúpiť kryciu dosku zo skla alebo kameniny.

DOKONALÉ SPLYNUTIE DIZAJNU A FUNKCIE

ROZMANITÝ DIZAJN PRE
JEDINEČNÝ UMÝVADLOVÝ 
PRIESTOR
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FARBY KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT ONE

biela, matná pieskovosivá, 
vysoký lesk

biela, vysoký lesk

KORPUS/ 
ČELO

sivobéžová, 
matná

dub, melamín  
s drevenou 
štruktúrou

orech hickory, 
melamín  
s drevenou 
štruktúrou

láva, matná čierna, matná

UMÝVADLOVÉ DOSKY

biela, vysoký lesk

láva, matná

biela, matná

pieskovosivá, vysoký lesk

dub, melamín s drevenou  
štruktúrou

sivobéžová, matná

orech hickory, melamín  
s drevenou štruktúrou

biely mramor, kamenina, matná

čierny mramor, kamenina, matná

MODERNÝ A VYSOKOFUNKČNÝ DIZAJN
Široká ponuka kúpeľňového nábytku Geberit ONE 
umožňuje poňať návrh interiéru kúpeľne mnohými 
rôznymi spôsobmi. Šikovný mechanizmus zásuviek 
s otváraním push-to-open a mäkkým dovieraním za-
isťuje tichý pohyb pojazdov a ovládanie jemným po-
hybom ruky. Umývadlá na dosku možno umiestniť 
nielen centrálne, ale aj asymetricky. Všetky materiály 
a povrchy sú odolné voči vlhkosti. Nábytok sa vyrába 
v šiestich farebných vyhotoveniach a dvoch povrcho-
vých úpravách so štruktúrou dreva. K dispozícii sú 
tiež vysokokvalitné krycie dosky z kameniny a skla.

DOKONALÉ SPLYNUTIE DIZAJNU A FUNKCIE

KVALITA,
KTORÚ CÍTITE
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2

3

1 Precízne spracovanie kúpeľňového nábytku Geberit ONE 
dodáva každej kúpeľni punc exkluzivity. Moderná vysoká 
skrinka rozširuje možnosti stvárnenia interiéru a poskytuje 
praktický úložný priestor.  2 Vďaka technológii priestorovo 
úsporného odtoku sa v hornej zásuvke nenachádza žiadny 
výrez na zápachovú uzávierku, a preto poskytuje viac 
úložného priestoru.  3 Vysokokvalitný zásuvkový systém 
zaisťuje hladký a tichý chod. LED svetelné lišty sú  
k dispozícii ako voliteľný doplnok.

1

Odolné voči vlhkosti

Tiché dovieranie  
SoftClosing

Úložný priestor

DOKONALÉ SPLYNUTIE DIZAJNU A FUNKCIE

DOKONALÉ
DO POSLEDNÉHO 
DETAILU
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PREKVAPIVO VEĽA MIESTA
Skrátené umývadlové skrinky Geberit 
ONE majú hĺbku iba 40 cm a sú k dispozí-
cii v rôznych veľkostiach. Zároveň sa môžu 
pochváliť pôsobivým množstvom úložné-
ho priestoru, ktorý vznikol presunutím 
celej technológie odtoku do funkčného 
boxu vo vnútri predsteny. Umývadlové 
skrinky sú dostupné v dvoch exkluzívnych 
povrchových úpravách: dyha z pravého 
orechového dreva a biely lak s vysokým 
leskom.

Zrkadlová skrinka Geberit ONE je estetic-
ky atraktívna a  zároveň praktická. Je 
takmer v celej svojej hĺbke vstavaná do 
predsteny, čo uvoľňuje priestor pred umý-
vadlom a dodáva kúpeľni pocit voľnosti 
a priestornosti. Zrkadlové skrinky sa vy-
rábajú v piatich veľkostiach, ktoré zodpo-
vedajú rozmerom umývadiel a voliteľne sú 
k dispozícii aj s odkladacím výklenkom.

21

FARBY KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU 
GEBERIT ONE

americký orech, 
dyha z pravého 
dreva

biela, vysoký lesk

KORPUS/ 
ČELO

DOKONALÉ SPLYNUTIE DIZAJNU A FUNKCIE

NÁBYTOK VHODNÝ KU
SKRÁTENÉMU UMÝVADLU

1 Skrátené umývadlové skrinky  
ponúkajú množstvo úložného priestoru.  
2 Zabudovaná zrkadlová skrinka.

Odolné voči vlhkosti

Tiché dovieranie  
SoftClosing

Úložný priestor

Geberit ONE ukazuje, aké funkčné a elegantné môžu byť 
priestorovo úsporné výrobky. Umývadlá a kúpeľ ňový 
nábytok s vyložením iba 40 cm sú navrhnuté tak, aby bolo 
možné inštalovať odtokovú technológiu za stenu. Vznikne 
tak priestor pred stenou a tiež viac miesta v zásuvke, 
pretože už nie je potrebný výrez na odpadové potrubie.

ÚSPORA 

MIESTA
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PREHĽADNÝ
PORIADOK

UŠĽACHTILOSŤ
KAMEŇA

VŽDY 
NABITÉ

Modulárne úložné systémy pomáhajú udr-
žiavať v umývadlovej skrinke poriadok. 
LED svetelné lišty vnútro zásuviek doko-
nale osvetlia.

Zásuvka nenápadne umiestnená vo vnút-
ri nábytku na pohodlné nabíjanie holiace-
ho strojčeka alebo fénu.

Umývadlová doska z masívnej kameniny 
mramorového vzhľadu v čiernej alebo bie-
lej farbe dodáva kúpeľni exkluzívny vzhľad. 
K dispozícii tiež vo vyhotovení  biele sklo 
a sklo vo farbe láva.

ŠTANDARDNÉ VYLOŽENIE, 48 CM

Umývadlové skrinky
Š 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm, 135 cm
Vysoké skrinky, nízke skrinky, bočné prvky

Umývadlová doska 
Š 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm, 135 cm

* Kamenina dostupná iba v dĺžke 120 cm.

SKRÁTENÉ VYLOŽENIE, 40 CM

Umývadlové skrinky
Š 75 cm, 90 cm, 105 cm

biela, vysoký 
lesk

biela, vysoký 
lesk

biela, matná

americký 
orech, dyha 
z pravého 
dreva

pieskovosivá, 
vysoký lesk

sivobéžová, 
matná

láva, matná dub, melamín 
s drevenou 
štruktúrou

orech hickory, 
melamín  
s drevenou 
štruktúrou

čierna, matná

biela, vysoký 
lesk

biela, matná pieskovosivá, 
vysoký lesk

sivobéžová, 
matná

láva, matná dub, melamín 
s drevenou 
štruktúrou

orech hickory, 
melamín  
s drevenou 
štruktúrou

biely mramor, 
kamenina, 
matná*

čierny mra-
mor, kameni-
na, matná*

Kúpeľňový nábytok Geberit ONE existuje v širokej škále farieb, 
povrchov a materiálov. Každý si tak môže zariadiť kúpeľňu v sú-
lade so svojím osobným vkusom.

DOKONALÉ SPLYNUTIE DIZAJNU A FUNKCIE

VAŠA KÚPEĽŇA,  
VÁŠ DIZAJN, VAŠE FARBY
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Zrkadlové skrinky Geberit ONE 
s osvetlením ComfortLight ponúkajú 
dokonalé nasvietenie, ktoré sa 
prispôsobuje nášmu každodennému 
rytmu: jasné povzbudzujúce svetlo pre 
dobrý začiatok dňa, mäkké a lichotivé 
svetlo pred spaním a diskrétne tlmené 
podsvietenie ako orientačné svetlo 
v noci. S jednoduchým ovládaním si 
ľahko zvolíte ten správny svetelný 
režim, ktorý vyhovuje vašim 
biologickým hodinám.

↑

ORIENTAČNÉ SVETLO

Tlmené osvetlenie vám v noci ukáže cestu do kúpeľne a po 
návrate do postele vám pomôže zase rýchle zaspať.

↑

ŠTANDARDNÉ SVETLO

Neoslňujúce osvetlenie pre bežné činnosti v kúpeľni.

↑

SVETLO SVIEČKY

Diskrétna hrejivá žiara pre chvíle odpočinku v kúpeľni.

↑

PRACOVNÉ SVETLO

Jasné a ostré svetlo pre intenzívnu starostlivosť o tvár.

Plynulé stmievanie

Mäkké orientačné svetlo pre 
nočné návštevy kúpeľne

Neoslňujúce svetlo

Hlavnou prednosťou zrkadlových skriniek Geberit ONE je ich 
integrovaný koncept osvetlenia. Štyri rôzne svetelné zdroje sa 
dokonale dopĺňajú a zabezpečujú verné zrkadlenie bez vrhania 
tieňov. Pri vývoji sa tím Geberit nechal inšpirovať meniacimi sa 
podobami prirodzeného svetla – od žiarivého a   povzbudzujúce-
ho ranného jasu cez ostré poludňajšie slnko až po mäkké večer-
né svetlo a  atmosférický svit sviečok. Osvetlenie je plynule 
stmievateľné a  jeho ovládanie je intuitívne. Jasnejšie svetlo je 
automaticky chladnejšie a tlmené svetlo je teplejšie. Intenzita 
a farba sa tak prispôsobujú potrebám a náladám používateľov 
kúpeľne a ich biologickým hodinám. Tento koncept osvetlenia je 
typickým príkladom nášho motta Design Meets Function.

DOKONALÉ SPLYNUTIE DIZAJNU A FUNKCIE

OSVETLENIE
S PRIDANOU HODNOTOU
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Zrkadlové skrinky Geberit ONE sú k dis-
pozícii v širokej ponuke modelov, ktoré 
vám umožnia navrhnúť kúpeľňu presne 
podľa vašich potrieb a osobného vkusu. 
V prípade inštalácie pod omietku je takmer 
celá zrkadlová skrinka zapustená do ste-
ny. Pre väčšiu voľnosť pohybu pred umý-
vadlom a  elegantný uhladený vzhľad.  
Modely pre klasickú montáž na omietku 
majú štíhle rozmery a možno ich inštalovať 
do každej kúpeľne bez nutnosti staveb-
ných úprav. 

Modely sú dostupné v  dvoch verziách. 
Celoplošné zrkadlové dvierka ukrývajú 
všetky kozmetické produkty vo vnútri 
skrinky. Skrátené dvierka majú v spodnej 
časti otvorený osvetlený výklenok, takže 
často používané predmety zostávajú vždy 
poruke, aj keď sú dvierka zatvorené.

K DISPOZÍCII ZDARMA

1 Skrátené zrkadlové dvierka majú otvorený výklenok, v ktorom budete mať často používané 
predmety vždy pohodlne poruke.  2 Zrkadlové dvierka bez úchytiek pôsobia decentne.  
3 Integrovaná dobre prístupná elektrická zásuvka pre holiaci strojček alebo fén na vlasy sa 
nachádza v hornej časti skrinky.  4 Na spodnej strane skrinky sa nachádza dotykový senzor  
na ovládanie funkcií osvetlenia.  5 Výška sklenených políc je plynule nastaviteľná.

1

3 5

4

DOKONALÉ SPLYNUTIE DIZAJNU A FUNKCIE

VŠETKO PORUKE 
V ZRKADLOVEJ 
SKRINKE

ZRKADLOVÉ SKRINKY GEBERIT ONE POD OMIETKU

Montáž pod omietku možno vykonať rýchlo 
a jednoducho pomocou špeciálne vyvinutého 
montážneho boxu pre zrkadlovú skrinku  
Geberit ONE.

Biely a eloxovaný hliník
Š 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm
V 90 cm 
H 15 cm

ZRKADLOVÉ SKRINKY GEBERIT ONE NA OMIETKU

Štíhle zrkadlové skrinky určené na montáž na 
omietku sa hodia do každej kúpeľne a pripevňujú  
sa na stenu obvyklým spôsobom.

Biely a eloxovaný hliník
Š 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm
V 90 cm 
H 15 cm

Parametre osvetlenia možno meniť pomocou smartfónu cez aplikáciu Geberit Home-App. Možné je  
aj časovo riadené nastavenie, napríklad programovanie rôznych svetelných režimov v závislosti  
od dennej alebo nočnej doby. Externé svetelné zdroje možno prepojiť do siete a pripojiť k systému 
smart domácnosti prostredníctvom rozhrania DALI.

2
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TLAČIDLO 
SPLACHOVANIA

Ovládacie tlačidlo 
splachovania  
Geberit Sigma50.

Závesné WC Geberit ONE sa môže pochváliť elegant-
ným, dokonale vyváženým dizajnom. Po otvorení 
krytu nastane moment prekvapenia, keď sa ukáže 
nezvyčajný vnútorný tvar WC misy, na ktorej úplne 
chýba splachovací okraj. Technológia splachovania 
TurboFlush je založená na asymetrickej vnútornej 
geometrii keramiky a bočnom prívode vody. Tento 
spôsob vedenia vody je oveľa účinnejší než bežné 
splachovanie a zároveň je aj tichší. Sedadlo a kryt 
možno jednoducho zložiť a vyčistiť. Vďaka premysle-
nej inštalačnej technológii možno výšku WC misy 
flexibilne meniť v rozsahu 4 cm bez akéhokoľ vek za-
sahovania do obkladov alebo stavebnej konštrukcie 
steny, a to dokonca aj roky po inštalácii.

DOKONALÉ SPLYNUTIE DIZAJNU A FUNKCIE

DOKONALÉ PROPORCIE,
ŠIKOVNÉ DETAILY

Skryté upevnenie  
na stene

Pozvoľné sklápanie  
SoftClosing

Úsporné  
splachovanie

Voľná podlaha

Splachovanie  
TurboFlush

↑

Samostatne odnímateľný kryt toalety uľahčuje 
čistenie.

ČISTOTA A FLEXIBILITA

↑

WC kryt a sedadlo možno potiahnutím nahor oddeliť 
od misy.
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Geberit ponúka celý rad šikovných produktov pre sprchy v úrov-
ni podlahy. Objavte ďalšie inovatívne riešenie, ktoré dokonale 
zapadá do konceptu série Geberit ONE. Výklenkový odkladací 
box šetrí miesto a poskytuje dobre prístupnú odkladaciu plochu 
na šampón, sprchový gél a inú kozmetiku. Je vyspádovaný tak, 
aby striekajúca voda a zbytky nečistôt hladko odtekali von, čo 
isto oceníte pri upratovaní. Výklenok s policami možno uzavrieť 
posuvnými zrkadlovými dvierkami.

Sprchová stena Geberit walk-in je ukotvená v predstene bez 
viditeľného uchytenia a pôsobí čisto a elegantne. Hladká, ničím 
nerušená plocha sa ľahko udržiava.

1 Výklenkový odkladací box umožňujúci obloženie dokonale ladí s okolitou stenou.  2 Sprchová stena Geberit walk-in 
je ukotvená v predstene bez viditeľného kovania, a preto sa veľmi ľahko čistí.  3 Výklenkový odkladací box Geberit 
s rebrovanými vkladacími poličkami je navrhnutý tak, aby sa v ňom nemohla hromadiť voda a nečistoty. Voliteľne sú k 
dispozícii zrkadlové dvierka.  4 Stelesnenie nadčasovej elegancie – sprchový kút v úrovni podlahy so sofistikovanými 
produktmi Geberit ONE.

2

4

3

1

DOKONALÉ SPLYNUTIE DIZAJNU A FUNKCIE

SPRCHOVÝ KÚT V ÚROVNI  
PODLAHY VO SVOJEJ  
NAJLEPŠEJ FORME
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ŽITE SVOJ SEN O DOKONALEJ KÚPEĽNI –  
VYSKÚŠAJTE KONFIGURÁTOR EŠTE DNES!  
 
 
geberit.sk/inspiracia/konfigurator-umyvacieho-priestoru/

Umývadlo je centrom pozornosti v každej kúpeľni. S konfigurátorom 
umývadlového priestoru Geberit vám uľahčíme naplánovanie ideálnej 
zostavy umývadla, zrkadlovej skrinky a ďalšieho kúpeľňového nábytku, 
ktorá do bodky splní vaše preferencie a požiadavky. Vyskúšajte si ho 
na svojom počítači, tablete alebo smartfóne.

PRETOŽE NA VAŠOM
VKUSE ZÁLEŽÍ
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KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ONE  UMÝVADLÁ A NÁBYTKOVÉ UMÝVADLÁ KOMPATIBILNÉ UMÝVADLOVÉ SKRINKY K UMÝVADLÁM A NÁBYTKOVÝM UMÝVADLÁM  KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ONE

UMÝVADLO ONE, BEZ PREPADU, 
VODOROVNÝ ODTOK,  LESKLÝ  
BIELY KRYT

50 CM š/h = 50/41 cm
505.018.00.1 - bez otvoru na batériu
505.019.00.1 - s otvorom na batériu

60 CM š/h = 60/48 cm 
505.033.00.1 - bez otvoru na batériu
505.034.00.1 - s otvorom na batériu

75 CM š/h = 75/48 cm 
505.035.00.1 - bez otvoru na batériu
505.036.00.1 - s otvorom na batériu

90 CM š/h = 90/48 cm 
505.037.00.1 - bez otvoru na batériu
505.038.00.1 - s otvorom na batériu

105 CM š/h = 105/48 cm 
505.045.00.1 - bez otvoru na batériu
505.046.00.1 - s otvorom na batériu

120 CM š/h = 120/48 cm 
505.047.00.1 - bez otvoru na batériu
505.048.00.1 - s otvorom na batériu

SKRINKA POD UMÝVADLO A NÁBYTKOVÉ UMÝVADLO ONE, 
DVE ZÁSUVKY

60 CM š/h/v = 59,2/47/50,4 cm 
505.261.00.1 - biela, vysoký lesk
505.261.00.2 - biela, matná
505.261.00.3 - láva, matná
505.261.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.261.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.261.00.6 - orech hickory, melamín s drevenou štruktúrou
505.261.00.7 - sivobéžová, matná
505.261.00.8 - čierna, matná

75 CM š/h/v = 74/47/50,4 cm 
505.262.00.1 - biela, vysoký lesk
505.262.00.2 - biela, matná
505.262.00.3 - láva, matná
505.262.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.262.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.262.00.6 - orech hickory, melamín s drevenou štruktúrou
505.262.00.7 - sivobéžová, matná
505.262.00.8 - čierna, matná

90 CM š/h/v = 88,8/47/50,4 cm 
505.263.00.1 - biela, vysoký lesk
505.263.00.2 - biela, matná
505.263.00.3 - láva, matná
505.263.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.263.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.263.00.6 - orech hickory, melamín s drevenou štruktúrou
505.263.00.7 - sivobéžová, matná
505.263.00.8 - čierna, matná

105 CM š/h/v = 103,6/47/50,4 cm 
505.264.00.1 - biela, vysoký lesk
505.264.00.2 - biela, matná
505.264.00.3 - láva, matná
505.264.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.264.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.264.00.6 - orech hickory, melamín s drevenou štruktúrou
505.264.00.7 - sivobéžová, matná
505.264.00.8 - čierna, matná

120 CM š/h/v = 118,4/47/50,4 cm 
505.265.00.1 - biela, vysoký lesk
505.265.00.2 - biela, matná
505.265.00.3 - láva, matná
505.265.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.265.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.265.00.6 - orech hickory, melamín s drevenou štruktúrou
505.265.00.7 - sivobéžová, matná
505.265.00.8 - čierna, matná

UMÝVADLO ONE S ÚLOŽNOU 
PLOCHOU VPRAVO, BEZ PREPADU, 
VODOROVNÝ ODTOK, LESKLÝ  
BIELY KRYT

90 CM š/h = 90/48 cm
505.042.00.1 - bez otvoru na batériu
505.039.00.1 - s otvorom na batériu

DVOJUMÝVADLO ONE, BEZ 
PREPADU, VODOROVNÝ ODTOK, 
LESKLÝ BIELY KRYT

120 CM š/h = 120/48 cm 
505.049.00.1 - s dvomi otvormi na 
 batériu

UMÝVADLO ONE, BEZ PREPADU, 
ZVISLÝ ODTOK

50 CM š/h = 50/40 cm
505.021.01.6 - bez otvoru na batériu
505.020.01.6 - s otvorom na batériu

60 CM š/h = 60/48 cm 
505.021.01.1 - bez otvoru na batériu
505.020.01.1 - s otvorom na batériu

75 CM š/h = 75/48 cm 
505.021.01.2 - bez otvoru na batériu
505.020.01.2 - s otvorom na batériu

90 CM š/h = 90/48 cm 
505.021.01.3 - bez otvoru na batériu
505.020.01.3 - s otvorom na batériu

105 CM š/h = 105/48 cm 
505.021.01.4 - bez otvoru na batériu
505.020.01.4 - s otvorom na batériu

120 CM š/h = 120/48 cm
505.021.01.5 - bez otvoru na batériu
505.020.01.5 - s otvorom na batériu

UMÝVADLO ONE S ÚLOŽNOU 
PLOCHOU VĽAVO, BEZ PREPADU, 
VODOROVNÝ ODTOK, LESKLÝ  
BIELY KRYT

90 CM š/h = 90/48 cm
505.044.00.1 - bez otvoru na batériu
505.043.00.1 - s otvorom na batériu

DVOJUMÝVADLO ONE,  
BEZ PREPADU, ZVISLÝ ODTOK

120 CM š/h = 120/48 cm
505.022.01.5 - s dvomi otvormi na 
 batériu

NÁBYTKOVÉ UMÝVADLO ONE,  
BEZ PREPADU, VODOROVNÝ 
ODTOK, LESKLÝ BIELY KRYT

60 CM š/h = 60/48 cm
505.001.00.1 - bez otvoru na batériu
505.002.00.1 - s otvorom na batériu

75 CM š/h = 75/48 cm 
505.003.00.1 - bez otvoru na batériu
505.004.00.1 - s otvorom na batériu

90 CM š/h = 90/48 cm 
505.005.00.1 - bez otvoru na batériu
505.006.00.1 - s otvorom na batériu

105 CM š/h = 105/48 cm 
505.014.00.1 - bez otvoru na batériu
505.015.00.1 - s otvorom na batériu

120 CM š/h = 120/48 cm 
505.016.00.1 - bez otvoru na batériu
505.017.00.1 - s otvorom na batériu

SKRINKA POD UMÝVADLO A NÁBYTKOVÉ UMÝVADLO ONE,  
JEDNA ZÁSUVKA

60 CM š/h/v = 59,2/47/26,6 cm 
505.071.00.1 - biela, vysoký lesk
505.071.00.2 - biela, matná
505.071.00.3 - láva, matná
505.071.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.071.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.071.00.6 - orech hickory, melamín s drevenou štruktúrou
505.071.00.7 - sivobéžová, matná
505.071.00.8 - čierna, matná

75 CM š/h/v = 74/47/26,6 cm 
505.072.00.1 - biela, vysoký lesk
505.072.00.2 - biela, matná
505.072.00.3 - láva, matná
505.072.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.072.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.072.00.6 - orech hickory, melamín s drevenou štruktúrou
505.072.00.7 - sivobéžová, matná
505.072.00.8 - čierna, matná

90 CM š/h/v = 88,8/47/26,6 cm 
505.073.00.1 - biela, vysoký lesk
505.073.00.2 - biela, matná
505.073.00.3 - láva, matná
505.073.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.073.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.073.00.6 - orech hickory, melamín s drevenou štruktúrou
505.073.00.7 - sivobéžová, matná
505.073.00.8 - čierna, matná

105 CM š/h/v = 103,6/47/26,6 cm 
505.074.00.1 - biela, vysoký lesk
505.074.00.2 - biela, matná
505.074.00.3 - láva, matná
505.074.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.074.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.074.00.6 - orech hickory, melamín s drevenou štruktúrou
505.074.00.7 - sivobéžová, matná
505.074.00.8 - čierna, matná

120 CM š/h/v = 118,4/47/26,6 cm 
505.075.00.1 - biela, vysoký lesk
505.075.00.2 - biela, matná
505.075.00.3 - láva, matná
505.075.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.075.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.075.00.6 - orech hickory, melamín s drevenou štruktúrou
505.075.00.7 - sivobéžová, matná
505.075.00.8 - čierna, matná

NÁBYTKOVÉ UMÝVADLO ONE  
S ÚLOŽNOU PLOCHOU VPRAVO,  
BEZ PREPADU, VODOROVNÝ 
ODTOK, LESKLÝ BIELY KRYT

90 CM š/h = 90/48 cm
505.008.00.1 - bez otvoru na batériu
505.007.00.1 - s otvorom na batériu

NÁBYTKOVÉ UMÝVADLO ONE,  
BEZ PREPADU, ZVISLÝ ODTOK

60 CM š/h = 60/48 cm
505.011.01.1 - bez otvoru na batériu
505.010.01.1 - s otvorom na batériu

75 CM š/h = 75/48 cm 
505.011.01.2 - bez otvoru na batériu
505.010.01.2 - s otvorom na batériu

90 CM š/h = 90/48 cm
505.011.01.3 - bez otvoru na batériu
505.010.01.3 - s otvorom na batériu

105 CM š/h = 105/48 cm 
505.011.01.4 - bez otvoru na batériu
505.010.01.4 - s otvorom na batériu

120 CM š/h = 120/48 cm 
505.011.01.5 - bez otvoru na batériu
505.010.01.5 - s otvorom na batériu

NÁBYTKOVÉ UMÝVADLO ONE  
S ÚLOŽNOU PLOCHOU VĽAVO,  
BEZ PREPADU, VODOROVNÝ 
ODTOK, LESKLÝ BIELY KRYT

90 CM š/h = 90/48 cm
505.013.00.1 - bez otvoru na batériu
505.009.00.1 - s otvorom na batériu

Umývadlá s vodorovným odtokom 
sú dodávané s priestorovo 
úspornou umývadlovou prípojkou.

Umývadlá so zvislým odtokom 
je potrebné vybaviť vhodnou 
priestorovo úspornou 
umývadlovou prípojkou.
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KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ONE  UMÝVADLÁ A NÁBYTKOVÉ UMÝVADLÁ SO SKRÁTENÝM VYLOŽENÍM UMÝVADLÁ NA DOSKU A UMÝVADLOVÉ DOSKY KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ONE

UMÝVADLOVÁ DOSKA ONE PRE UMÝVADLÁ NA DOSKU V TVARE MISKY

NÁBYTKOVÉ UMÝVADLO ONE, SKRYTÝ PREPAD, BEZ OTVORU  
NA BATÉRIU, VODOROVNÝ ODTOK, SKRÁTENÉ VYLOŽENIE 40 CM 
(NUTNÉ DOOBJEDNAŤ ŠPECIÁLNY PRVOK GEBERIT DUOFIX)

75 CM š/h = 75/40 
500.391.01.1 - kryt - lesklý chróm
500.391.01.2 - kryt - brúsený chróm
500.391.01.3 - kryt - lesklá biela

90 CM š/h = 90/40 cm 
500.395.01.1 - kryt - lesklý chróm
500.395.01.2 - kryt - brúsený chróm
500.395.01.3 - kryt - lesklá biela

105 CM š/h = 105/40 cm 
500.396.01.1 - kryt - lesklý chróm
500.396.01.2 - kryt - brúsený chróm
500.396.01.3 - kryt - lesklá biela

UMÝVADLO NA DOSKU ONE, TVAR MISKY, BEZ PREPADU, 
VODOROVNÝ ODTOK

50 CM š/h = 50/42,5 cm 
505.050.00.1 - bez otvoru na batériu, kryt - lesklá biela
505.051.00.1 - s otvorom na batériu, kryt - lesklá biela
505.052.00.1 - matná keramika bez otvoru na batériu, kryt -  
 lesklý chróm, od júna 2022
505.053.00.1 - matná keramika s otvorom na batériu, kryt -  
 lesklý chróm, od júna 2022

VÝREZ V STREDE

60 CM š/h/v = 60/47/3 cm 
505.271.00.1 - biela, vysoký lesk
505.271.00.2 - biela, matná
505.271.00.3 - láva, matná
505.271.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.271.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.271.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.271.00.7 - sivobéžová, matná

75 CM š/h/v = 75/47/3 cm 
505.272.00.1 - biela, vysoký lesk
505.272.00.2 - biela, matná
505.272.00.3 - láva, matná
505.272.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.272.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.272.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.272.00.7 - sivobéžová, matná

90 CM š/h/v = 90/47/3 cm 
505.273.00.1 - biela, vysoký lesk
505.273.00.2 - biela, matná
505.273.00.3 - láva, matná
505.273.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.273.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.273.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.273.00.7 - sivobéžová, matná

105 CM š/h/v = 105/47/3 cm 
505.274.00.1 - biela, vysoký lesk
505.274.00.2 - biela, matná
505.274.00.3 - láva, matná
505.274.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.274.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.274.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.274.00.7 - sivobéžová, matná

120 CM š/h/v = 120/47/3 cm (kamenina 2 cm) 
505.275.00.1 - biela, vysoký lesk
505.275.00.2 - biela, matná
505.275.00.3 - láva, matná
505.275.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.275.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.275.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.275.00.7 - sivobéžová, matná
505.105.00.1 - biely mramor, kamenina, matná*
505.105.00.2 - čierny mramor, kamenina, matná*

VÝREZ VĽAVO

90 CM š/h/v = 90/47/3 cm 
505.293.00.1 - biela, vysoký lesk
505.293.00.2 - biela, matná
505.293.00.3 - láva, matná
505.293.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.293.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.293.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.293.00.7 - sivobéžová, matná

105 CM š/h/v = 105/47/3 cm 
505.294.00.1 - biela, vysoký lesk
505.294.00.2 - biela, matná
505.294.00.3 - láva, matná
505.294.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.294.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.294.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.294.00.7 - sivobéžová, matná

120 CM š/h/v = 120/47/3 cm (kamenina 2 cm) 
505.295.00.1 - biela, vysoký lesk
505.295.00.2 - biela, matná
505.295.00.3 - láva, matná
505.295.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.295.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.295.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.295.00.7 - sivobéžová, matná
505.125.00.1 - biely mramor, kamenina, matná*
505.125.00.2 - čierny mramor, kamenina, matná*

VÝREZ VPRAVO

90 CM š/h/v = 90/47/3 cm 
505.313.00.1 - biela, vysoký lesk
505.313.00.2 - biela, matná
505.313.00.3 - láva, matná
505.313.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.313.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.313.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.313.00.7 - sivobéžová, matná

105 CM š/h/v = 105/47/3 cm 
505.314.00.1 - biela, vysoký lesk
505.314.00.2 - biela, matná
505.314.00.3 - láva, matná
505.314.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.314.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.314.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.314.00.7 - sivobéžová, matná

120 CM š/h/v = 120/47/3 cm (kamenina 2 cm) 
505.315.00.1 - biela, vysoký lesk
505.315.00.2 - biela, matná
505.315.00.3 - láva, matná
505.315.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.315.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.315.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.315.00.7 - sivobéžová, matná
505.145.00.1 - biely mramor, kamenina, matná*
505.145.00.2 - čierny mramor, kamenina, matná*

UMÝVADLO NA DOSKU ONE, TVAR MISKY,  
BEZ PREPADU, ZVISLÝ ODTOK

50 CM š/h = 50/42,5 cm 
505.040.01.6 - bez otvoru na batériu
505.041.01.6 - s otvorom na batériu

KOMBINOVATEĽNOSŤ 
Umývadlá na dosku ONE v tvare misky 
možno kombinovať so skrinkami pod 
umývadlo zo strany 37. Šírka skrinky 
pod umývadlo a  umývadlovej dosky 
musí byť rovnaká.

Umývadlá so zvislým odtokom je 
potrebné vybaviť vhodnou priestorovo 
úspornou umývadlovou prípojkou.

UMÝVADLO ONE, LEVITUJÚCI DIZAJN, BEZ PREPADU,  
BEZ OTVORU NA BATÉRIU, VODOROVNÝ ODTOK, SKRÁTENÉ 
VYLOŽENIE 40 CM (SAMOSTATNÁ MONTÁŽ BEZ SKRINKY,  
NUTNÉ DOOBJEDNAŤ ŠPECIÁLNY PRVOK GEBERIT DUOFIX)

90 CM š/h = 90/40 cm 
500.390.01.1 - kryt - lesklý chróm
500.390.01.2 - kryt - brúsený chróm
500.390.01.3 - kryt - lesklá biela

120 CM š/h = 120/40 cm 
500.392.01.1 - kryt - lesklý chróm
500.392.01.2 - kryt - brúsený chróm
500.392.01.3 - kryt - lesklá biela

SKRINKA POD NÁBYTKOVÉ UMÝVADLO ONE  SO SKRÁTENÝM 
VYLOŽENÍM 40 CM, DVE ZÁSUVKY

75 CM š/h/v = 74,5/39,5/46,5 cm 
500.381.01.1 - biela, vysoký lesk
500.381.00.1 - americký orech, dyha z pravého dreva

90 CM š/h/v = 89,5/39,5/46,5 cm 
500.385.01.1 - biela, vysoký lesk
500.385.00.1 - americký orech, dyha z pravého dreva

105 CM š/h/v = 104,5/39,5/46,5 cm 
500.386.01.1 - biela, vysoký lesk
500.386.00.1 - americký orech, dyha z pravého dreva

* montáž výhradne na skrinky pod umývadlo Geberit ONE, montáž bez skrinky nie je možná
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KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ONE  UMÝVADLÁ NA DOSKU A UMÝVADLOVÉ DOSKY ZOSTAVY DVOCH UMÝVADIEL NA DOSKU  KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ONE

UMÝVADLOVÁ DOSKA ONE PRE UMÝVADLÁ NA DOSKU, HRANATÝ TVAR 

ŠÍRKA ZOSTAVY 120 CM

ŠÍRKA ZOSTAVY 135 CM

* montáž výhradne na skrinky pod umývadlo Geberit ONE, montáž bez skrinky nie je možná* montáž výhradne na skrinky pod umývadlo Geberit ONE, montáž bez skrinky nie je možná

UMÝVADLO NA DOSKU ONE, HRANATÝ TVAR, BEZ  
PREPADU, VODOROVNÝ ODTOK

50 CM š/h = 50/41 cm 
505.023.00.1 - bez otvoru na batériu, kryt - lesklá biela
505.024.00.1 - s otvorom na batériu, kryt - lesklá biela
505.025.00.1 - matná keramika bez otvoru na batériu, kryt - 
 lesklý chróm, od júna 2022
505.026.00.1 - matná keramika s otvorom na batériu, kryt - 
 lesklý chróm, od júna 2022

UMÝVADLO NA DOSKU ONE, HRANATÝ  
TVAR, BEZ PREPADU, ZVISLÝ ODTOK

50 CM š/h = 50/40 cm 
505.031.01.6 - bez otvoru na batériu
505.030.01.6 - s otvorom na batériu

KOMBINOVATEĽNOSŤ 
Umývadlá na dosku ONE možno 
kombinovať so skrinkami pod  
umývadlo zo strany 37. Šírka skrinky 
pod umývadlo a  umývadlovej dosky 
musí byť rovnaká.

Umývadlá so zvislým odtokom je 
potrebné vybaviť vhodnou priestorovo 
úspornou umývadlovou prípojkou.

VÝREZ V STREDE

75 CM š/h/v = 75/47/3 cm 
505.282.00.1 - biela, vysoký lesk
505.282.00.2 - biela, matná
505.282.00.3 - láva, matná
505.282.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.282.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.282.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.282.00.7 - sivobéžová, matná

90 CM š/h/v = 90/47/3 cm 
505.283.00.1 - biela, vysoký lesk
505.283.00.2 - biela, matná
505.283.00.3 - láva, matná
505.283.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.283.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.283.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.283.00.7 - sivobéžová, matná

105 CM š/h/v = 105/47/3 cm 
505.284.00.1 - biela, vysoký lesk
505.284.00.2 - biela, matná
505.284.00.3 - láva, matná
505.284.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.284.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.284.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.284.00.7 - sivobéžová, matná

120 CM š/h/v = 120/47/3 cm (kamenina 2 cm) 
505.285.00.1 - biela, vysoký lesk
505.285.00.2 - biela, matná
505.285.00.3 - láva, matná
505.285.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.285.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.285.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.285.00.7 - sivobéžová, matná
505.115.00.1 - biely mramor, kamenina, matná*
505.115.00.2 - čierny mramor, kamenina, matná*

UMÝVADLOVÁ DOSKA ONE
š/h/v = 120/47/3 cm (kamenina 2 cm) 

PRE 2 UMÝVADLÁ NA DOSKU - TVAR MISKY
505.335.00.1 - biela, vysoký lesk
505.335.00.2 - biela, matná
505.335.00.3 - láva, matná
505.335.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.335.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.335.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.335.00.7 - sivobéžová, matná
505.175.00.1 - biely mramor, kamenina, matná*
505.175.00.2 - čierny mramor, kamenina, matná*

PRE 2 UMÝVADLÁ NA DOSKU - HRANATÝ TVAR
505.345.00.1 - biela, vysoký lesk
505.345.00.2 - biela, matná
505.345.00.3 - láva, matná
505.345.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.345.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.345.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.345.00.7 - sivobéžová, matná
505.165.00.1 - biely mramor, kamenina, matná*
505.165.00.2 - čierny mramor, kamenina, matná*

UMÝVADLOVÁ DOSKA ONE
š/h/v = 135/47/3 cm 

PRE 2 UMÝVADLÁ NA DOSKU - TVAR MISKY
505.276.00.1 - biela, vysoký lesk
505.276.00.2 - biela, matná
505.276.00.3 - láva, matná
505.276.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.276.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.276.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.276.00.7 - sivobéžová, matná

PRE 2 UMÝVADLÁ NA DOSKU
505.286.00.1 - biela, vysoký lesk
505.286.00.2 - biela, matná
505.286.00.3 - láva, matná
505.286.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.286.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.286.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.286.00.7 - sivobéžová, matná

VÝREZ VĽAVO

90 CM š/h/v = 90/47/3 cm 
505.303.00.1 - biela, vysoký lesk
505.303.00.2 - biela, matná
505.303.00.3 - láva, matná
505.303.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.303.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.303.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.303.00.7 - sivobéžová, matná

105 CM š/h/v = 105/47/3 cm 
505.304.00.1 - biela, vysoký lesk
505.304.00.2 - biela, matná
505.304.00.3 - láva, matná
505.304.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.304.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.304.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.304.00.7 - sivobéžová, matná

120 CM š/h/v = 120/47/3 cm (kamenina 2 cm) 
505.305.00.1 - biela, vysoký lesk
505.305.00.2 - biela, matná
505.305.00.3 - láva, matná
505.305.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.305.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.305.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.305.00.7 - sivobéžová, matná
505.135.00.1 - biely mramor, kamenina, matná*
505.135.00.2 - čierny mramor, kamenina, matná*

SKRINKA POD UMÝVADLO S DVOMI  
ZÁSUVKAMI
š/h/v = 118,4/47/50,4 cm 

505.265.00.1 - biela, vysoký lesk
505.265.00.2 - biela, matná
505.265.00.3 - láva, matná
505.265.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.265.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.265.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.265.00.7 - sivobéžová, matná
505.265.00.8 - čierna, matná

SKRINKA POD UMÝVADLO SO ŠTYRMI 
ZÁSUVKAMI
š/h/v = 133,2/47/50,4 cm 

505.266.00.1 - biela, vysoký lesk
505.266.00.2 - biela, matná
505.266.00.3 - láva, matná
505.266.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.266.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.266.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.266.00.7 - sivobéžová, matná
505.266.00.8 - čierna, matná

VÝREZ VPRAVO

90 CM š/h/v = 90/47/3 cm 
505.323.00.1 - biela, vysoký lesk
505.323.00.2 - biela, matná
505.323.00.3 - láva, matná
505.323.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.323.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.323.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.323.00.7 - sivobéžová, matná

105 CM š/h/v = 105/47/3 cm 
505.324.00.1 - biela, vysoký lesk
505.324.00.2 - biela, matná
505.324.00.3 - láva, matná
505.324.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.324.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.324.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.324.00.7 - sivobéžová, matná

120 CM š/h/v = 120/47/3 cm (kamenina 2 cm) 
505.325.00.1 - biela, vysoký lesk
505.325.00.2 - biela, matná
505.325.00.3 - láva, matná
505.325.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.325.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.325.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.325.00.7 - sivobéžová, matná
505.155.00.1 - biely mramor, kamenina, matná*
505.155.00.2 - čierny mramor, kamenina, matná*

SKRINKA POD UMÝVADLO S JEDNOU  
ZÁSUVKOU
š/h/v = 118,4/47/26,6 cm 

505.075.00.1 - biela, vysoký lesk
505.075.00.2 - biela, matná
505.075.00.3 - láva, matná
505.075.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.075.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.075.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.075.00.7 - sivobéžová, matná
505.075.00.8 - čierna, matná

SKRINKA POD UMÝVADLO S DVOMI  
ZÁSUVKAMI
š/h/v = 133,2/47/26,6 cm 

505.076.00.1 - biela, vysoký lesk
505.076.00.2 - biela, matná
505.076.00.3 - láva, matná
505.076.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.076.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.076.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.076.00.7 - sivobéžová, matná
505.076.00.8 - čierna, matná
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KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ONE  BOČNÉ SKRINKY ZRKADLOVÉ SKRINKY – NADOMIETKOVÁ MONTÁŽ  KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ONE

BOČNÁ SKRINKA ONE S DVOMI ZÁSUVKAMI
š/h/v = 45/47/49,2 cm 

505.077.00.1 - biela, vysoký lesk
505.077.00.2 - biela, matná
505.077.00.3 - láva, matná
505.077.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.077.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.077.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.077.00.7 - sivobéžová, matná
505.077.00.8 - čierna, matná

ZRKADLOVÁ SKRINKA ONE COMFORTLIGHT, S JEDNÝMI DVIERKAMI, 
NADOMIETKOVÁ MONTÁŽ (VÝŠKA 90 CM)

60 CM š/h/v = 60/15/90 cm 
505.810.00.1 - eloxovaný hliník, závesy vľavo
505.811.00.1 - eloxovaný hliník, závesy vpravo
505.810.00.2 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou, závesy vľavo
505.811.00.2 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou, závesy vpravo

ZRKADLOVÁ SKRINKA ONE COMFORTLIGHT, S DVOMI DVIERKAMI, 
NADOMIETKOVÁ MONTÁŽ (VÝŠKA 90 CM)

75 CM š/h/v = 75/15/90 cm 
505.812.00.1 - eloxovaný hliník
505.812.00.2 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou

90 CM š/h/v = 90/15/90 cm 
505.813.00.1 - eloxovaný hliník
505.813.00.2 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou

105 CM š/h/v = 105/15/90 cm 
505.814.00.1 - eloxovaný hliník
505.814.00.2 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou

120 CM š/h/v = 120/15/90 cm 
505.815.00.1 - eloxovaný hliník
505.815.00.2 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou

ZRKADLOVÁ SKRINKA ONE COMFORTLIGHT, S VÝKLENKOM, 
S JEDNÝMI DVIERKAMI, NADOMIETKOVÁ MONTÁŽ (VÝŠKA 90 CM)

60 CM š/h/v = 60/15/90 cm 
505.830.00.1 - eloxovaný hliník, závesy vľavo
505.831.00.1 - eloxovaný hliník, závesy vpravo
505.830.00.2 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou, závesy vľavo
505.831.00.2 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou, závesy vpravo

ZRKADLOVÁ SKRINKA ONE COMFORTLIGHT, S VÝKLENKOM, 
S DVOMI DVIERKAMI, NADOMIETKOVÁ MONTÁŽ (VÝŠKA 90 CM)

75 CM š/h/v = 75/15/90 cm 
505.832.00.1 - eloxovaný hliník
505.832.00.2 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou

90 CM š/h/v = 90/15/90 cm 
505.833.00.1 - eloxovaný hliník
505.833.00.2 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou

105 CM š/h/v = 105/15/90 cm 
505.834.00.1 - eloxovaný hliník
505.834.00.2 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou

120 CM š/h/v = 120/15/90 cm 
505.835.00.1 - eloxovaný hliník
505.835.00.2 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou

KRYT NA BOČNÚ SKRINKU A BOČNÝ PRVOK ONE

š/h/v = 45/46,5/0,4 cm 
505.081.00.1 - biely mramor, kamenina, matná
505.080.00.1 - čierny mramor, kamenina, matná

š/h/v = 45/46,5/0,6 cm 
505.082.00.1 - biela, sklo
505.082.00.2 - láva, sklo

VYSOKÁ SKRINKA ONE S JEDNÝMI DVIERKAMI
š/h/v = 36/29,1/180 cm 

505.083.00.1 - biela, vysoký lesk
505.083.00.2 - biela, matná
505.083.00.3 - láva, matná
505.083.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.083.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.083.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.083.00.7 - sivobéžová, matná
505.083.00.8 - čierna, matná

BOČNÁ SKRINKA ONE S JEDNOU ZÁSUVKOU
š/h/v = 45/47/24,5 cm 

505.078.00.1 - biela, vysoký lesk
505.078.00.2 - biela, matná
505.078.00.3 - láva, matná
505.078.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.078.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.078.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.078.00.7 - sivobéžová, matná
505.078.00.8 - čierna, matná

BOČNÝ PRVOK ONE
š/h/v = 45/47/49,2 cm 

505.079.00.1 - biela, vysoký lesk
505.079.00.2 - biela, matná
505.079.00.3 - láva, matná
505.079.00.4 - pieskovosivá, vysoký lesk
505.079.00.5 - dub, melamín s drevenou štruktúrou
505.079.00.6 - orech hickory, melamín s drev. štrukt.
505.079.00.7 - sivobéžová, matná
505.079.00.8 - čierna, matná
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KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ONE  ZRKADLOVÉ SKRINKY – PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ WC, BIDETY, ARMATÚRY  KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ONE

UMÝVADLOVÁ ARMATÚRA  ONE, MONTÁŽ NA STENU, ZMIEŠAVAČ S DVOMI OVLÁDACÍMI PRVKAMI,  
S LESKLÝM POCHRÓMOVANÍM

ZRKADLOVÁ SKRINKA ONE COMFORTLIGHT, S JEDNÝMI DVIERKAMI, 
PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ (VÝŠKA 90 CM)

60 CM š/h/v = 60/15/90 cm 
505.800.00.1 - eloxovaný hliník, závesy vľavo
505.801.00.1 - eloxovaný hliník, závesy vpravo
505.800.00.2 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou, závesy vľavo
505.801.00.2 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou, závesy vpravo

SÚPRAVA ZÁVESNÉHO WC ONE S WC SEDADLOM, HLBOKÉ 
SPLACHOVANIE, UZAVRETÝ TVAR, TURBOFLUSH

 h = 54 cm  
500.201.01.1 - biela/KeraTect, biela krytka
500.202.01.1 - biela/KeraTect, krytka lesklý chróm
500.202.JT.1 - matná biela, krytka lesklý chróm, od júna 2022

ZRKADLOVÁ SKRINKA ONE COMFORTLIGHT, S DVOMI DVIERKAMI, 
PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ (VÝŠKA 90 CM)

75 CM š/h/v = 75/15/90 cm 
505.802.00.1 - eloxovaný hliník
505.802.00.2 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou

90 CM š/h/v = 90/15/90 cm 
505.803.00.1 - eloxovaný hliník
505.803.00.2 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou

105 CM š/h/v = 105/15/90 cm 
505.804.00.1 - eloxovaný hliník
505.804.00.2 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou

120 CM š/h/v = 120/15/90 cm 
505.805.00.1 - eloxovaný hliník
505.805.00.2 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou

KRYCÍ RÁM NA ZRKADLOVÚ SKRINKU ONE, PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ

60 CM
505.841.00.1 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou
505.841.00.2 - eloxovaný hliník

75 CM
505.842.00.1 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou
505.842.00.2 - eloxovaný hliník

90 CM
505.843.00.1 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou
505.843.00.2 - eloxovaný hliník

105 CM
505.844.00.1 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou
505.844.00.2 - eloxovaný hliník

120 CM
505.845.00.1 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou
505.845.00.2 - eloxovaný hliník

ZRKADLOVÁ SKRINKA ONE COMFORTLIGHT, S VÝKLENKOM, 
S JEDNÝMI DVIERKAMI, PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ (VÝŠKA 90 CM)

60 CM š/h/v = 60/15/90 cm 
505.820.00.1 - eloxovaný hliník, závesy vľavo
505.821.00.1 - eloxovaný hliník, závesy vpravo
505.820.00.2 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou, závesy vľavo
505.821.00.2 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou, závesy vpravo

ZRKADLOVÁ SKRINKA ONE COMFORTLIGHT, S VÝKLENKOM, 
S DVOMI DVIERKAMI, PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ (VÝŠKA 90 CM)

75 CM š/h/v = 75/15/90 cm 
505.822.00.1 - eloxovaný hliník
505.822.00.2 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou

90 CM š/h/v = 90/15/90 cm 
505.823.00.1 - eloxovaný hliník
505.823.00.2 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou

105 CM š/h/v = 105/15/90 cm 
505.824.00.1 - eloxovaný hliník
505.824.00.2 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou

120 CM š/h/v = 120/15/90 cm 
505.825.00.1 - eloxovaný hliník
505.825.00.2 - biela/hliník s práškovou povrchovou úpravou

ZÁVESNÝ BIDET ONE, UZAVRETÝ TVAR, SKRYTÝ PREPAD

 h = 54 cm  
500.690.01.1 - biela/KeraTect
500.690.JT.1 - matná biela, od júna 2022

INŠTALAČNÉ PRVKY PRE PODOMIETKOVÚ ZRKADLOVÚ SKRINKU ONE

60 CM
111.941.00.1 - inštalačný box
111.041.00.1 - traverza medzi stojky

75 CM
111.942.00.1 - inštalačný box
111.042.00.1 - traverza medzi stojky

90 CM
111.943.00.1 - inštalačný box
111.043.00.1 - traverza medzi stojky

105 CM
111.944.00.1 - inštalačný box
111.044.00.1 - traverza medzi stojky

120 CM
111.945.00.1 - inštalačný box
111.045.00.1 - traverza medzi stojky

OKRÚHLY DIZAJN, 
PRE INŠTALAČNÝ PRVOK ONE

116.460.21.1 - dĺžka ramienka 
 16,5 cm

HRANATÝ DIZAJN, 
PRE INŠTALAČNÝ PRVOK ONE

116.461.21.1 - dĺžka ramienka 
 18 cm

OKRÚHLY DIZAJN,  
PRE INŠTALAČNÝ PRVOK ONE  
S PODOMIETKOVOU FUNKČNOU 
KRABICOU

116.462.21.1 - dĺžka ramienka 
 16,5 cm
116.464.21.1 - dĺžka ramienka 
 20,5 cm

HRANATÝ DIZAJN,  
PRE INŠTALAČNÝ PRVOK ONE  
S PODOMIETKOVOU FUNKČNOU 
KRABICOU

116.463.21.1 - dĺžka ramienka 
 18 cm
116.465.21.1 - dĺžka ramienka 
 22 cm
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KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ONE  SPRCHOVÉ RIEŠENIA PRÍSLUŠENSTVO  KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA GEBERIT ONE

PEVNÁ STENA GEBERIT WALK-IN, 
VÝŠKA 200 CM, HRÚBKA SKLA 8 MM

560.001.00.1 - šírka 89 cm
560.002.00.1 - šírka 99 cm
560.003.00.1 - šírka 119 cm
560.004.00.1 - šírka 139 cm
560.005.00.1 - šírka 149 cm

SÚPRAVA PRIEHRADIEK DO HORNEJ ZÁSUVKY UMÝVADLOVEJ SKRINKY, BAMBUS

502.349.00.1 - šírka 60 cm
502.350.00.1 - šírka 75 cm
502.351.00.1 - šírka 90 cm
502.352.00.1 - šírka 105 cm
502.353.00.1 - šírka 120 cm
502.354.00.1 - šírka 135 cm

VÝKLENKOVÝ ODKLADACÍ BOX GEBERIT 
S VKLADACÍMI POLIČKAMI

154.291.00.1 - sivá, odtieň umbra

PRVOK SIEŤOVEJ ZÁSUVKY GEBERIT

505.090.00.2 - pre skrinky pod umývadlá

Od júna 2022

KRYT ODTOKU GEBERIT ONE 
S HREBEŇOVOU VLOŽKOU, 
MAGNETICKÉ UPEVNENIE

245.451.11.1 - alpská biela
505.082.21.1 - lesklý chróm
505.082.GH.1 - brúsený chróm

PRVOK GEBERIT DUOFIX PRE VÝKLENKOVÝ 
ODKLADACÍ BOX S MOŽNOSŤOU OBLOŽENIA

111.594.00.1 - na vytvorenie výklenku s vlastným 
 obkladom alebo povrchovou 
 úpravou

INŠTALAČNÝ PRVOK PRE PEVNÚ 
STENU GEBERIT WALK-IN

154.281.00.1 - do stien s kovovými stojkami
111.596.00.1 - do systémových stien Geberit 
 Duofix

PRVOK GEBERIT DUOFIX PRE VÝKLENKOVÝ 
ODKLADACÍ BOX S VKLADACÍMI POLIČKAMI

111.590.00.1 - na uchytenie výklenkového 
 odkladacieho boxu s poličkami

PRVOK SIEŤOVEJ ZÁSUVKY S MODULOM 
COMFORTLIGHT GEBERIT

505.091.00.2 - pre skrinky pod umývadlá 60 cm
505.093.00.2 - pre skrinky pod umývadlá 75 - 90 cm
505.095.00.2 - pre skrinky pod umývadlá 105 - 120 cm

Od júna 2022

NOSNÍK P NA UMÝVADLOVÚ DOSKU GEBERIT ONE

505.700.00.1 - pochrómované

TRAVERZA PRE PRVOK GEBERIT DUOFIX 
PRE VÝKLENKOVÝ ODKLADACÍ BOX

111.595.00.1

NÁSTENNÁ STABILIZAČNÁ VZPERA GEBERIT

154.283.00.1 - pre sprchové steny Walk-in

ZRKADLOVÉ POSUVNÉ DVERE NA 
VÝKLENKOVÝ ODKLADACÍ BOX S POLIČKAMI

154.294.00.1 - otváranie smerom doľava
154.295.00.1 - otváranie smerom doprava

SVETELNÁ LIŠTA GEBERIT DO ZÁSUVKY, 
VĽAVO A VPRAVO

502.031.00.1 - dĺžka 35 cm

DEKORAČNÝ KRYT GEBERIT ONE NA 
UMÝVADLOVÚ ZÁPACHOVÚ UZÁVIERKU

505.058.01.1 - alpská biela, oceľ
505.058.21.1 - lesklý chróm

STIERKA NA SKLO GEBERIT

154.296.00.1
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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.


