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Klient chciałby wyposażyć toaletę w odciąg nie-
przyjemnego zapachu. Instalacja podtynkowa ma za-
ledwie kilka lat, a rzut oka na plany budynku potwier-
dza, że obok podtynkowej spłuczki Geberit Sigma 
zamontowana została rurka kablowa w celu później-
szego podłączenia do sieci. To doskonały punkt wyj-
ścia do zakupu i zamontowania nowego modułu fir-
my Geberit usuwającego nieprzyjemne zapachy.
Oczywiście najłatwiej jest dołączyć moduł Geberit  
DuoFresh podczas montażu instalacji kanalizacyjnej  
w trakcie budowy lub remontu łazienki. 

Nowy moduł Geberit DuoFresh można montować we wszystkich spłuczkach podtynkowych z serii Sigma. Oprócz systemu 
filtrującego powietrze jest on również wyposażony w oświetlenie orientacyjne i pojemnik na kostki higieniczne do spłuczki. 
W pewnych warunkach w moduł ten można wyposażyć również starsze urządzenia toaletowe.

Nowy moduł Geberit DuoFresh
Innowacyjna technika usuwania nieprzyjemnych zapachów z toalet

Moduł Geberit DuoFresh wyposażony jest w pojemnik na kostki higieniczne, czuj-
nik zbliżeniowy i oświetlenie orientacyjne. Czujnik zbliżeniowy zapewnia automa-
tyczne włączanie i wyłączanie wywiewu powietrza i oświetlenia orientacyjnego.

System Geberit DuoFresh dostępny 
w ofercie od lipca 2019!

Moduł DuoFresh jest niewidoczny –  
cała konstrukcja ukryta jest w spłuczce oraz  
w otworze rewizyjnym. W nocy można ustawić 
oświetlenie orientacyjne
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w innym miejscu - na przykład w puszce instalacyj-
nej podtynkowej z otworem instalacyjnym.
· Transformator jest sprzedawany jako artykuł ozna-
czony osobnym numerem.
· Poza kilkoma wyjątkami, wszystkie przyciski spłu-
kujące z serii Sigma można łączyć z modułem  
Geberit DuoFresh. W przypadku modernizacji przy-
ciski spłukujące ze starszych serii należy wymienić.
· Dzięki specjalnemu mechanizmowi płytkę przyci-
sku spłukującego można odsunąć jednym ruchem 
dłoni, zapewniając łatwy dostęp podczas wymiany 
materiałów eksploatacyjnych.
· Pojemnik na kostki higieniczne znajduje się w łatwo 
dostępnym miejscu za płytką przycisku spłukującego.
· Ceramiczny filtr o strukturze plastra miodu jest rów-
nież łatwo dostępny i może być wymieniany przez 
użytkownika samodzielnie.

· Natężenie światła i czas działania oświetlenia orien-
tacyjnego można ustawić indywidualnie za pomo-
cą aplikacji.
Zarówno ceramiczny filtr o strukturze plastra miodu, 
jak i kostki higieniczne można zamówić w sklepie in-
ternetowym firmy Geberit lub u instalatora.

Model podstawowy
Moduł Geberit DuoFresh można również nabyć jako 
podstawowy model bez czujnika zbliżeniowego  
i oświetlenia orientacyjnego. Jest on włączany i wy-
łączany ręcznie za pomocą wyłącznika zasilania za-
instalowanego przez elektryka (na przykład w połą-
czeniu z włącznikiem światła w łazience).

Jednak, z wielu powodów, często nie robi się tego, 
mimo że użytkownicy posiadający nową, a zarazem 
nowoczesną łazienkę z pewnością doceniają zalety 
komfortu korzystania z niej, oddychając bezwon-
nym, świeżym powietrzem.

Właściwości i funkcje
Firma Geberit opracowała nowy moduł do usuwania 
przykrych zapachów, który nadaje się do pomiesz-
czeń w nowych budynkach. Można go również za-
montować w ramach modernizacji lub remontu po-
mieszczeń starszych, pod warunkiem, że posiadamy 
spłuczkę podtynkową z serii Geberit Sigma – Geberit  
Sigma 12 cm (produkowaną od 2008 r.) lub Geberit 
Sigma 8 cm (produkowaną od 2016 r.).
Moduł Geberit DuoFresh usuwa nieprzyjemne zapa-
chy bezpośrednio z ceramicznej miski ustępowej. Po-
wietrze jest usuwane przez rurę spłukującą i zawór 
spłukujący, oczyszczane za pomocą ceramicznego 
filtra o strukturze plastra miodu, a następnie wpro-
wadzane z powrotem do pomieszczenia. 

Ponadto, moduł wyposażony jest w następujące 
funkcje:
· ledowe oświetlenie orientacyjne umieszczone za 
płytką przycisku spłukującego, które zapewnia de-
likatną poświatę podczas nocnych wizyt w toalecie. 
Oświetlenie sterowane jest przez układ z czujnikiem 
zbliżeniowym, który automatycznie włącza i wyłą-
cza wywiew powietrza oraz oświetlenie orientacyj-
ne. Ustawienia czujnika zbliżeniowego można sper-
sonalizować za pomocą aplikacji;
· pojemnik na kostki higieniczne, które nadają wo-
dzie płuczącej niebieski kolor, wytwarzając przyjem-
ny, świeży zapach.

Montaż i materiały eksploatacyjne
Montaż jest prosty i dobrze przemyślany. Jedynym 
wymogiem jest konieczność podłączenia do sieci 
zasilającej o napięciu 230 V.
· Za wyjątkiem transformatora, wszystkie elemen-
ty są montowane przez otwór instalacyjny spłuczki. 
Zgodnie z przepisami, transformator jest zakładany 
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Dojście do modułu DuoFresh znajduje się  
za przyciskiem spłukującym

Filtr ceramiczny oraz pojemnik na kostkę 
higieniczną DuoFresh są łatwo dostępne  
– znajdują się tuż za przyciskiem

Kostki higieniczne są wyjątkowo wydajne, 
ponieważ mają kontakt z wodą tylko podczas 
spłukiwania

System Geberit DuoFresh tworzą: spłuczka podtynkowa 
Sigma, przycisk spłukujący z poświetleniem, filtr 
ceramiczny oraz pojemnik na kostki higieniczne
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