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Spłuczki
podtynkowe
Geberit
Dlaczego warto kupić stelaż podtynkowy
firmy Geberit? Odpowiedzi na tak
postawione pytanie może być wiele.
Przede wszystkim warto kupić stelaż Geberit,
bo to oryginał. Firma Geberit produkuje
spłuczki podtynkowe, które są „sercem”
systemu od blisko 50 lat, a nazwa Geberit
stała się synonimem stelaża i spłuczki
podtynkowej.
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ny do wymagań użytkownika. W zależności
od upodobania można zamontować przyciski mechaniczne lub bezdotykowe, sterowane elektronicznie. Nowoczesne rozwiązania dostępne w stelażach Geberit
umożliwiają swobodne kreowanie przestrzeni w łazience.
Do każdej spłuczki podtynkowej można
w prosty i szybki sposób zainstalować urządzenie Geberit AquaClean, tworząc z WC
nowoczesną toaletę myjącą.
Nie do pominięcia są również inne zalety ste-

DuoFresh – Element montażowy
Geberit Duofix do WC,
z odciągiem, Sigma 12 cm, H112

Element montażowy Geberit
Duofix do WC, Sigma 8 cm, H112
Wsporniki dystansowe Geberit Duofix

Po drugie, cena oryginału jest porównywalna do innych rozwiązań dostępnych na
rynku, a reprezentujących zbliżony poziom
techniczny.

Po trzecie, Geberit udziela 10 lat prawdziwej gwarancji na produkt, co oznacza,
że przez 10 lat od daty zakupu ewentualna naprawa gwarancyjna wraz z dojazdem
serwisu jest dla klienta bezpłatna, a gwarancją objęte są wszystkie elementy stelaża
i spłuczki, łącznie z zaworami i uszczelkami.
Najwyższa jakość materiałów stosowanych
do produkcji znakomicie ułatwia wielolet-

nie bezproblemowe działanie urządzeń.
Dodatkowo Geberit, jako jedyna firma na
rynku, zapewnia 25 lat dostępności części zamiennych do spłuczek podtynkowych. I jest
to termin mający pokrycie w rzeczywistości.
Warto tu zwrócić uwagę, że w asortymencie
Geberit do dziś są części zamienne pozwalające na serwis pierwszych, dziś już 50-letnich
spłuczek. Wiarygodność gwarancji Geberit
potwierdza doświadczenie zdobyte podczas
niemal 140 lat istnienia firmy. Gwarancja byłaby niepełna, gdyby nie było odpowiedniej
sieci serwisu. Geberit ma 20 punktów serwisowych na terenie całego kraju.

Szeroki wybór modeli
Osobnym powodem, dla którego warto kupić stelaż podtynkowy Geberit, jest duży
asortyment stelaży do praktycznie wszystkich
przyborów sanitarnych. Stelaże o tej samej
technologii wykonania i montażu umożliwiają wykonanie kompletnych ścianek instalacyjnych i aranżację praktycznie każdej łazienki za pomocą dopasowanych produktów
jednego producenta.
Bogate wzornictwo, szeroka paleta kolorystyczna przycisków do WC oraz do pisuarów pozwala na eleganckie wykończenie
łazienki w sposób najbardziej dopasowa-

Nogi ocynkowane, regulowane płynnie
w zakresie 0-20 cm

Nazwa
Zastosowanie
Zabudowa
Waga
Szerokość
Wysokość
Głębokość
Obciążenie
maksymalne
Montaż
Średnica odpływu
Regulacja
wysokości
Regulacja
głębokości
Izolacja

Cechy szczególne

Rodzaj
mechanizmu
uruchamiającego
Miejsce
usytuowania
przyłącza wody
Numer
katalogowy
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DuoFresh – Element
montażowy Geberit Duofix
do WC, z odciągiem,
Sigma 12 cm, H112
WC
sucha
14,9 kg
50 cm
112 cm
13,5 cm

Element montażowy
Geberit Duofix do
WC, Sigma 8 cm,
H112
WC
sucha
15,4 kg
60 cm
112 cm
8 cm

Duofix – element
montażowy do
pisuaru, dla armatury
podtynkowej, H112-130
pisuar
sucha
13,3 kg
50 cm
112-130 cm
7,5 cm

400 kg

400 kg

100 kg

w ściance g-k; przyścienny; w konstrukcji drewnianej;
w ściankach Systemu Geberit Duofix
syfon 50 mm; kolano
90 mm, kielich przejściowy 90/110 mm
63/50 mm

Sigma80

Sigma10

Sigma60

Sigma50

montaż w podłożu o grubości warstw podłogi od 0 do 20 cm
13,5-40 cm

8-31 cm

7,5-40 cm

przeciwroszeniowa EPS
możliwość uruchomienia
odciągu zanieczyszczonego
powietrza z przyciskiem
minimalna
Sigma40; możliwość
głębokość
wrzucania kostek
zabudowy; szeroka
higienicznych do
gama przycisków
koszyczka zawieszonego
uruchamiających;
wewnątrz spłuczki;
zmienna szerokość
szeroka gama przycisków
zabudowy
uruchamiających;
66-100 cm
możliwość redukcji ilości
spłukiwanej wody do 4 i 2 l;
mechaniczny przy użyciu popychaczy; możliwość
zastosowania sterowania pneumatycznego lub
elektronicznego

brak
uniwersalna skrzynka
montażowa do
zastosowania
sterowania
pneumatycznego
– ręcznego lub
elektronicznego –
bezdotykowego IR;
możliwość łatwego
ustawienia trawersów
oraz rozstawu
mocowania dla pisuaru

góra

z prawej

111.370.00.5

laża: łatwy i sprawny montaż – to powód, dla
którego instalatorzy tak chętnie montują stelaże Geberit. A oszczędność wody, wyjątkowe parametry akustyczne i wytrzymałościowe – to zalety, które docenią użytkownicy
w trakcie wieloletniego korzystania z toalet
wyposażonych w stelaże Geberit.

111.725.00.1

pneumatyczny lub
elektroniczny

111.616.00.1

Zalety w skrócie:
→ 10 lat prawdziwej gwarancji na produkt;
→ 25 lat dostępności części zamiennych;
→ 20 punktów serwisowych na terenie całego kraju;
→ 140 lat doświadczenia potwierdzającego
wiarygodność gwarancji Geberit;

→ Bogate wzornictwo, szeroka paleta kolorystyczna przycisków do WC oraz do pisuarów;
→ Nowoczesne rozwiązania umożliwiające
kreowanie przestrzeni w łazience;
→ Do każdej spłuczki podtynkowej można
w prosty i szybki sposób zainstalować urządzenie Geberit AquaClean, tworząc z WC
nowoczesną toaletę myjącą;
→ Łatwy i sprawny montaż instalacji – Know
How Installed;
→ Produkt wykonany z materiałów najwyższej jakości;
→ Wyjątkowe parametry akustyczne i wy-

trzymałościowe;
→ Oszczędność wody – produkty przyjazne
środowisku.

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
tel. 22 376 01 02, faks. 22 843 47 65
www.geberit.pl
geberit.pl@geberit.com
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