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Po drugie, Geberit udziela 10 lat prawdziwej gwa-
rancji na produkt, co oznacza, że przez 10 lat od daty 
zakupu ewentualna naprawa gwarancyjna wraz  
z dojazdem serwisu jest dla klienta bezpłatna, a gwa-
rancją objęte są wszystkie elementy stelaża i spłucz-
ki, łącznie z zaworami i uszczelkami. 
Najwyższa jakość materiałów stosowanych do pro-
dukcji znakomicie ułatwia wieloletnie bezawaryjne 
działanie urządzeń. 

Po trzecie Geberit, jako jedyna firma na rynku, zapew- 
nia 25 lat dostępności części zamiennych do spłu-

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 ponad 50 lat, a nazwa Geberit stała się synonimem stelaża i spłuczki podtynkowej.

Nie ryzykuj. Postaw na oryginał. 
Spłuczki podtynkowe Geberit.

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix z toaletą 
myjącą AquaClean Mera i przyciskiem 
spłukującym Sigma50

Wsporniki dystansowe Duofix zapewniają 
stabilne mocowanie do ściany

Nóżki z funkcją samohamowania umożliwają 
wyrównywanie stelaża bez użycia narzędzi

Mechanizm spłuczki podtynkowej składa się z wielu elementów, dlatego niezwykle ważne jest, 
aby rozwiazanie ukryte za ścianą działało bezawaryjnie. Nawet przez 50 lat
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posiada sieć blisko 40 autoryzowanych punktów ser-
wisowych na terenie całego kraju.

Szeroki wybór modeli
Innym powodem, dla którego warto kupić stelaż pod-
tynkowy Geberit, jest duży asortyment stelaży do prak-
tycznie wszystkich przyborów sanitarnych. Stelaże  
o tej samej technologii wykonania i montażu umożli-
wiają wykonanie kompletnych ścianek instalacyjnych 
i aranżację praktycznie każdej łazienki za pomocą do-
pasowanych produktów jednego producenta.
Bogate wzornictwo, szeroka paleta kolorystyczna 
przycisków do WC oraz do pisuarów pozwala na ele-
ganckie wykończenie łazienki w sposób najbardziej 
dopasowany do wymagań użytkownika. W zależ-

ności od upodobania można zamontować przyciski 
mechaniczne lub bezdotykowe, sterowane elektro-
nicznie. Nowoczesne rozwiązania dostępne w stela-
żach Geberit umożliwiają swobodne kreowanie prze-
strzeni w łazience. 
Do każdej spłuczki podtynkowej można w prosty  
i szybki sposób zainstalować urządzenie Geberit Aqua 
Clean, tworząc z WC nowoczesną toaletę myjącą.
Nie do pominięcia są również inne zalety stelaża:  
łatwy i sprawny montaż – to powód, dla którego in-
stalatorzy tak chętnie montują stelaże Geberit.  
A oszczędność wody, wyjątkowe parametry aku-
styczne i wytrzymałościowe – to zalety, które doce-
nią użytkownicy w trakcie wieloletniego korzystania 
z toalet wyposażonych w stelaże Geberit.

czek podtynkowych. I jest to termin mający pokry-
cie w rzeczywistości. Warto tu zwrócić uwagę, że w 
asortymencie Geberit do dziś są części zamienne 
pozwalające na serwis pierwszych, dziś już ponad 

50-letnich spłuczek. Wiarygodność gwarancji Geberit  
potwierdza doświadczenie zdobyte przez ponad 
140 lat istnienia firmy. Gwarancja byłaby niepełna, 
gdyby nie było odpowiedniej sieci serwisu. Geberit  

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
tel. 22 376 01 02, faks. 22 843 47 65
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Przyciski to jedyne widoczne elementy do precyzyjnej technologii ukrytej za ścianą

Czy wiesz, że:

Mamy ponad 50 lat doświadczeń w obszarze spłuczek podtynkowych.

Zainstalowano ponad 60 milionów naszych spłuczek podtynkowych. 

Nasza spłuczka podtynkowa jest wykonywana z jednego fragmentu materiału (PE-HD). Gwarancja szczelności.

Gwarantujemy 25 lat dostępności części zamiennych.

Dzięki naszym spłuczkom możesz oszczędzać wodę i pieniądze.

Dajemy Ci wybór, dzięki szerokiemu asortymentowi przycisków spłukujących. 

Z nami możesz czuć się bezpiecznie, ponieważ, dostajesz 10 lat gwarancji na cały system podtynkowy.
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