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  Geberit DuoFresh

Geberit Duofresh to pionierskie i rewolucyjne roz-
wiązanie w postaci odciągu powietrza bezpośred-
nio z miski. Powietrze oczyszczane jest w filtrze z wę-
glem aktywnym. Proces polega na tym, że cząsteczki 
substancji zapachowych są 
przechwytywane przez filtr, 
a oczyszczone powietrze jest 
wprowadzane z powrotem do 
pomieszczenia. 
Cichy wentylator ukryty za 
przyciskiem odsysa zapachy 
zanim rozprzestrzenią się po 
pomieszczeniu. Odsysanie zanieczyszczonego po-
wietrza można uruchomić wedle potrzeby. Po 10 
min. od włączenia odciąg wyłącza się automatycz-
nie, ale można go wyłączyć także wcześniej. Takie 
rozwiązanie zapewnia dodatkowe poczucie kom-
fortu. Innowacyjne urządzenie usuwa nieprzyjem-
ne zapachy wprost u źródła. Montaż niewiele różni 
się od montażu standardowej spłuczki typu Sigma. 
Stelaże Geberit GIS czy Duofix w wersji DuoFresh 

są wyposażone w zintegrowany przewód wenty-
lacyjny do odsysania zanieczyszczonego powie-
trza. Wystarczy podłączenie do prądu, aby móc 
także później zainstalować funkcję odciągu, po-
nieważ wszystkie inne komponenty znajdują się  
w przycisku spłukującym Sigma40. Przycisk oprócz 

ukrytego wentylatora jest 
również wyposażony w po-
jemnik na kostki. Zapew-
nia to higieniczną świeżość  
w toalecie. Pojemnik na kost-
ki higieniczne oraz aktywny 
filtr węglowy są łatwo dostęp-
ne i dzięki temu użytkownik 

może je swobodnie wymieniać. 

Spłuczka Omega

Nowa spłuczka podtynkowa Omega jest dostępna  
w stelażach o wysokości 82, 98 oraz 112 cm od gotowej 
podłogi. W dwóch niższych stelażach jest możliwość 
montażu przycisku uruchamiającego od przodu lub od 
góry. Dzięki różnorodności wysokości stelaż Omega 

można z łatwością zamontować w pomieszczeniach  
o dowolnej wielkości i kształcie. Oferta spłuczek pod-
tynkowych Geberit Omega zapewnia także szeroki 

Nowoczesna i funkcjonalna toaleta powinna spełniać wymagania przez długie lata i być dostosowana do potrzeb każdego 
użytkownika. Spłuczki oszczędzające wodę, systemy instalacyjne, cienki stelaż instalacyjny, czy odciąg powietrza bezpośrednio  
z miski – Geberit posiada właściwe rozwiązania bez względu na to czy szukamy rozwiązań standardowych, czy specjalnych. 
Wszystkie produkty firmy cechuje prosty montaż, zgodność ze standardami i wydajność ekonomiczna. Właśnie te cechy sprawiają, 
że produkty i systemy Geberit to rozwiązania potrzebne instalatorom i inżynierom sanitarnym do osiągnięcia biznesowego sukcesu.

Innowacje Geberit w łazience
Pod czujnym okiem instalatora

Małgorzata rycaj-Dąbrowska

Podobnie jak okap 
kuchenny, Geberit DuoFresh 
z funkcją odciągu, usuwa 
zapachy tam, gdzie 
powstają: w misce WC.

Geberit GIS w trakcie instalacji Geberit GIS po instalacji

DuoFresh – stelaż Duofix z odciągiem wraz  
z przyciskiem Sigma40

http://www.instalreporter.pl
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poprzez przyciski uruchamiające Geberit Sigma01, 
Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 lub 
Bolero. Konstrukcja zaworu spustowego daje moż-
liwość ustawienia ilości wody spłukującej. Dodatko-
wo skrzynka ochronna zabezpiecza otwór serwisowy 
przed zabrudzeniem. Jeśli chodzi o system przyłą-
czy kanalizacyjnych, głębokość kolana odpływowego  
w przypadku przyłącza pionowego wynosi 9 cm. Ko-
lano odpływowe jest montowane w obejmie z wy-
tłumieniem hałasu, jest możliwa również regulacja 
głębokości wsunięcia kolana, dzięki czemu możemy 
uniknąć naprężeń przy podłączeniu kanalizacji. Nóż-
ki konstrukcji są ocynkowane i regulowane w zakre-
sie od 0 do 12 cm. 

Geberit GIS

System instalacyjny Geberit 
GIS jest systemem pozwalają-
cym na wykonanie komplet-
nej ściany instalacyjnej w za-
budowie lekkiej. System może 
być stosowany:
- w nowych obiektach,
- w obiektach remontowanych.
Łatwy montaż oraz niewiele części systemowych po-
zwalają wykonać ściankę instalacyjną praktycznie  
o dowolnych wymiarach, nawet tzw. ścianki „wyspy”.
Przygotowane w warsztacie kompletne konstrukcje 
ścian wraz z elementami instalacji wodociągowej  
i kanalizacyjnej mogą być transportowane na plac bu-
dowy i na miejscu natychmiast montowane. Znacz-
nie skraca to czas robót zwłaszcza w przypadku ła-
zienek remontowanych. System GIS stosowany jest 
w budownictwie mieszkaniowym, hotelach, obiek-

tach przemysłowych i biurowych, a także wszelkie-
go rodzaju obiektach o charakterze publicznym. GIS 
montuje się również w pomieszczeniach: umiarko-
wanie wilgotnych np. łazienki domowe czy o dużym 
stopniu wilgotności np. na basenach. 
System GIS może być instalowany, jako: ścianka in-
stalacyjna przed ścianą masywną, ścianka instala-
cyjna przed ścianą lekką, kompletna ściana insta-
lacyjna. Za pomocą systemu GIS można wykonać 
przedścianki instalacyjne o wysokości nawet 5,0 m 
o pełnej lub niepełnej wysokości pomieszczenia. 
Wysoka wytrzymałość systemu pozwala na montaż 
nietypowych konstrukcji. Na przykład ścianka insta-
lacyjna rozpięta pomiędzy podłogą a sufitem może 
mieć wysokość do 3,6 m, a długość nawet do 2,5 m. 

Jednakże system GIS pozwala 
iść jeszcze o krok dalej. Możli-
we jest wykonanie ścianki in-
stalacyjnej w formie wyspy  
o wysokości do 1,5 m, opie-
rającej się i zakotwionej tylko  
w podłodze. Oczywiście ścian-
ka taka nadal ma wszelkie ce-

chy ścianki instalacyjnej i jest możliwe zamocowanie 
na niej przyborów sanitarnych: misek WC, bidetów, 
jak i umywalek. Pozwala to na swobodę projekto-
wania łazienek i uwzględnienie indywidualnych po-
trzeb użytkowników. 
Oprócz ścianek instalacyjnych system Geberit GIS 
pozwala na wykonanie klasycznych wolno stoją-
cych ścian działowych o różnej wysokości, ścianek 
oddzielających natryski od wanny, ścianek naroż-
nych i tym podobnych. Ścianki można zaprojekto-
wać z pomocą regionalnych doradców firmy Geberit  
w odpowiednim programie obliczeniowym.  

wybór przycisków spłukujących. Przyciski Omega20  
i Omega30 mają wymiary zaledwie 212×142 mm,  
a jednym z najmniejszych przycisków spłukujących 
jest Omega60, przycisk zlicowany ze ścianą, o wy-
miarach 184×114 mm. W serii Omega, jak również 
i serii Sigma, dostępny jest też specjalny produkt – 
zdalny przycisk uruchamiający typ 70 o wymiarach 
zbliżonych do smartfona, który może być zainstalo-
wany w odległości do 2 m od spłuczki. Jeśli chodzi  
o wnętrze zbiornika podtynkowego Omega, to zawór 
spłukujący jest praktycznie taki sam, jak ten stoso-
wany w spłuczkach Sigma. Zawór napełniający jest 
identyczny. Dzięki optymalizacji wymiarów otworu 
rewizyjnego, otwarcie umożliwiające dostęp serwi-
sowy jest większe, niż może wydawać się na pierw-
szy rzut oka, co pozwala łatwo prowadzić prace we-
wnątrz zbiornika, na przykład czyszczenie uszczelek. 
Podczas projektowania zbiornika położono nacisk na 
odpowiednie ukształtowanie kolanka spłuczki. Dzię-
ki temu spłuczka Omega zapewnia skuteczne spłu-
kiwanie, nawet w przypadku najmniejszej wysoko-
ści montażowej – 82 cm.

Cienki stelaż Duofix Sigma 8 cm

Elementy Geberit Duofix do WC to idealne rozwią-
zanie dla każdej sytuacji budowlanej. Stelaż Duofix 
Sigma 8 cm, który jest cieńszy od standardowego  
o 4 cm, doskonale sprawdzi się w małych łazienkach. 
Stelaż można zamontować w częściowej ściance sys-
temu Duofix przed ścianą pełną lub ścianą z płyty 
gipsowej. Jak każdy stelaż do WC Geberit można go 
również łatwo i szybko połączyć z serią produktów 
z funkcją mycia – Geberit AquaClean. Stelaż wystę-
puje w wersji o wysokości 112 cm. Spłuczka podtyn-
kowa Geberit Sigma 8 cm, uruchamiana jest przyci-
skiem z przodu. W stelażu znajdziemy uniwersalne 
przyłącze wody, odpowiednie do systemu Mepla-
Fix, do montażu i obsługi bez użycia narzędzi. Rów-
nież wężyk łączący z zaworem kątowym i popycha-
cze można zainstalować bez użycia narzędzi, dzięki 
czemu montaż jest szybki i przyjemny. Spłukiwa-
nie jednoilościowe z funkcją „Stop” jest możliwe  
z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, Mambo lub 
Tango. Spłukiwanie dwudzielne jest obsługiwane 

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
tel. 22 376 01 00, faks. 22 843 47 65
www.geberit.pl
geberit.pl@geberit.com
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System GIS jest 
przygotowany z myślą  
o prefabrykacji, ale może 
również być składany 
bezpośrednio na budowie.

Spłuczka Omega jest dostępna w trzech 
wysokościach montażu: 82, 98 oraz 112 cm
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