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o wymiarach 212×142 mm, są około 25% mniejsze 
niż porównywalne przyciski spłukujące z serii Geberit  
Sigma. Mniejszym przyciskiem spłukującym jest Ome-
ga60 – przycisk zlicowany ze ścianą, o wymiarach 
184×114 mm. Unowocześnienie spłuczki podtynko-
wej Omega daje możliwość regulacji ilości spłukiwa-
nej wody nawet do 4/2 l. Przyciski montować można 
zarówno od góry, jak i od przodu (82 i 98 cm), tylko 
od przodu (112 cm).

Zdalne przyciski spłukujące

Zdalne przyciski uruchamiające to nowy wymiar wy-
gody. Nie tylko zwiększają funkcjonalność, ale też 
dają nowe możliwości projektowania wnętrza. Do-
wolne zainstalowanie przycisków w odległości na-
wet 2 metrów od spłuczki sprawia, że użytkownik 
sam decyduje o położeniu spłukiwania. Doskona-
le sprawdzają się w małej, jak i dużej łazience, w za-
budowie meblowej, ściance instalacyjnej lekkiej lub 
ciężkiej. Niektóre modele mają funkcję dwudzielne-
go spłukiwania. Stosując przyciski zdalne, trzeba pa-

  W trakcie modernizacji lub remontu łazienki 
największym wyzwaniem jest odpowiednie zapla-
nowanie nieruchomych części wyposażenia, takich 
jak systemy instalacyjne, rury kanalizacyjne i wodo-
ciągowe, a także zagospodarowanie małej przestrze-
ni. W tym wypadku doskonale sprawdzić się może 
ukryta instalacja i zamontowanie toalety wiszącej. 

Spłuczki podtynkowe Omega

Jednym z rozwiązań Geberit, które gwarantują naj-
wyższą jakość wykonania oraz komfortu i przestrzeni 
w łazience, są spłuczki podtynkowe Omega. To nowy 
i niezwykle wszechstronny w zastosowaniu model. 
Przede wszystkim cechuje się niezwykłą elastycz-

nością – regulacja pozwalająca oszczędzać wodę 
może być uruchamiana od frontu albo z góry dla wy-
sokości 82 i 98 cm, a wodę z kolei można podłączyć 
z boku. Dodatkowo istnieje możliwość regulacji ilo-
ści zarówno dużego, jak i małego spłukiwania, któ-
re waha się między 4-7,5 l w przypadku dużej ilości 
oraz 2-4 l w przypadku mniejszej.
Stelaż Geberit Omega dostępny jest w trzech wy-
sokościach montażu (82, 98 i 112 cm). Dzięki temu 
spłuczkę można z łatwością zamontować w pomiesz-
czeniach o dowolnej wielkości i nietypowym kształ-
cie. Spłuczki podtynkowe Omega wyposażone są  
w zintegrowaną rurkę ochronną , służącą do szybkie-
go przeprowadzenia wężyka do podłączania wody 
w toaletach i deskach myjących Geberit AquaClean. 
Głębokość spłuczek Omega wynosi 12 cm, co po-
zwala dopasować je do szerokiej gamy projektów 
naściennej zabudowy.
Kolejną nowością jest zmniejszenie otworu serwiso-
wego do wymiarów 180/110 mm – pozwala to na za-
stosowanie eleganckich i kompaktowych przycisków 
specjalnie dedykowanych do tej grupy spłuczek. Są 
to przyciski Geberit Omega20 i Omega30 oraz zlico-
wany z powierzchnią ściany Omega60.

Przyciski spłukujące Omega

Oferta spłuczek podtynkowych Geberit Omega zapew-
nia także szeroki wybór wyjątkowo niewielkich przy-
cisków spłukujących. Przyciski Omega20 i Omega30,  

Jeszcze kilkanaście lat temu łazienki miały być przede wszystkim funkcjonalne,  
a do ich wystroju nie przywiązywano zbyt wiele uwagi. Dziś powinny być luksusowe, 
ładne i łatwe w utrzymaniu czystości. Realizacja tego trendu wymaga zastosowania 
nowoczesnych rozwiązań technicznych i najwyższej klasy materiałów.

Stelaże i spłuczki Omega  
oraz przyciski zdalne Geberit 
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miętać o zapewnieniu dostępu do wnętrza spłucz-
ki – wykonaniu rewizji serwisowej. W ofercie marki 
Geberit znajdują się różnego rodzaju zaślepki wyko-
nane z metalu, szkła lub w wersji uniwersalnej – do 
wypełnienia materiałem własnym. 
Przyciski zdalne Geberit dostępne są w 3 wersjach: 
Typ 01, Typ 10 oraz Typ 70. Każdy z nich stwarza nowe 
możliwości przy aranżacji toalety. Są nad wyraz kom-
paktowe, dostępne w różnych kształtach i mogą 
być zamontowane w dowolnie wybranym miejscu.  
To najnowocześniejsze wzornictwo i funkcjonalność 
w jednym. Istotną ich cechą jest to, że nie wymaga-
ją doprowadzenia prądu. W przypadku Typu 70 uru-
chomienie spłukiwania następuje za pomocą hydrau-
licznego serwopodnośnika, a w przypadku Typów 01 
i 10 – za pomocą sprawdzonego podnośnika pneu-
matycznego Geberit.
Przycisk Geberit Typ 70 ma zaledwie 11,2 cm szero-
kości. Proste wzornictwo przycisku zdalnego stero-
wania Typ 70 doceniono nagrodą w konkursie Design 
Plus Award 2015 podczas tegorocznych targów ISH 
we Frankfurcie. Przycisk ten nawiązuje do wzornictwa 
przycisku spłukującego Sigma70 i nadaje się do wszyst-
kich spłuczek podtynkowych z serii Sigma i Omega.
Jeszcze mniejsze wymiary mają przyciski zdalnego 
sterowania Typ 01 i 10. Swoje okrągłe kształty zapo-
życzyły z przycisków spłukujących Geberit Sigma01 
i Sigma10. Oba modele pasują do spłuczek z serii 
Sigma, Omega i Delta, a także do spłuczek natyn-
kowych AP123 i AP140.  
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