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GEBERIT
Syfony liniowe Uniﬂex umożliwiają po-

zbycie się „starożytnego” elementu w łazience: brodzika. Nikogo nie trzeba chyba
przekonywać, że jednolita podłoga w łazience to same zalety. Utrzymanie higieny w takiej łazience jest dużo prostsze,
dużo łatwiejsze jest także jej zaprojektowanie, a później ułożenie płytek z jednokierunkowym spadkiem. Walory estetyczne są
wręcz nieporównywalne. Projektanci syfonu liniowego do natrysków zrobili wszystko, aby montaż był możliwie najprostszy.
To ważne, jeśli właśnie ta cecha rzutuje później na prawidłowe działanie syfonu
i możliwość komfortowego oraz bezawaryjnego użytkowania.
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Zalety syfonu liniowego Uniﬂex:
– ruchome nogi pozwalające na regulację
wysokości syfonu do poziomu gotowej
posadzki,
– możliwość wyjęcia części syfonu w celu
wyczyszczenia (bezpośredni dostęp do
kanalizacji),
– przepustowość 0,8 l/s,
– listwy ozdobne umożliwiają indywidualne dopasowanie do wystroju łazienki
(stal nierdzewna, wypełnienie klienta),
– możliwość kompensacji błędów w dowolnym etapie montażu nawet po wykonaniu izolacji i ułożeniu płytek,
– bezpieczne uszczelnienie syfonu,
– dobre właściwości akustyczne.
Syfon liniowy Uniﬂex charakteryzuje się niewielką wysokością montażową
(112 mm), przy jednoczesnej możliwości
adaptacji połączenia z instalacją kanalizacyjną niespotykaną wśród innych syfonów.
Zalety montażowe dają możliwość prawidłowego zamontowania syfonu nawet przy
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zmieniających
się warunkach
budowlanych.
Projektując syfon i uwzględniając jego zalety
montażowe, zadbano również
o jego własności eksploatacyjne: o wydajność,
która wynosi
0,8 l/s i o wysokość zasyfonowania: 50 mm.
Obie te wartości
gwarantują długie i bezawaryjne działanie syfonu. Syfon liniowy
Uniﬂex dostępny jest w sześciu
długościach: 70,
80, 90, 100, 110
i 120 cm. Podstawowe wykończenie syfonu to listwa ze stali nierdzewnej.
Dodatkowo jednak można go zabudować
dowolnym materiałem użytym do wyłożenia podłogi: terakotą, kamieniem, ale także
drewnem.

Odpływ ścienny oferowany jest w czterech wariantach wykończeniowych: stal
nierdzewna, biały-alpin; chrom błyszczący; uniwersalny (do wypełnienia dowolnym materiałem)

żadna jego część nie znajduje się w podłodze pod natryskiem. Istnieje możliwość
wklejenia materiału, którym wyłożone są
ściany natrysku. Dostępny w wersjach:
Duoﬁx – zabudowa lekka, GIS, Uniﬂex –
zabudowa masywna.

Syfon liniowy Uniﬂex

REKL AMA

Ścienny zestaw odpływowy Geberit. Element do natrysków bezbrodzikowych z odpływem w ścianie to nic innego, jak ukryty
w ścianie syfon natryskowy odprowadzający wodę. Prosty pomysł na przełamanie konwencji. Upraszcza montaż systemu,
przyspiesza instalację i ułatwia projektowanie całej łazienki. Odpływ natrysku całkowicie schowano w ściance instalacyjnej,
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