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Moduł Geberit DuoFresh wyciąga powietrze 
bezpośrednio z ceramicznej miski ustępowej przez 
tę samą rurę, przez którą woda spływa do miski. Jest 
on dzięki temu niezwykle skuteczny, ponieważ za-
pobiega rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnych za-
pachów w całej łazience i sprawia, że stosowanie  

odświeżaczy powietrza, zapałek, otwieranie okien 
itp. staje się zupełnie niepotrzebne. Dzięki czujniko-
wi zbliżeniowemu odciąg nieprzyjemnych zapachów 
zawsze włącza się automatycznie, gdy tylko ktoś 
usiądzie na miskę ustępową. Odciąg do usuwania 
nieprzyjemnych zapachów jest zatem doskonałym 

rozwiązaniem do zastosowania w toalecie dla gości.
Układy elektroniczne modułu, w tym również wenty-
lator i filtr, są montowane przez fachowca za przyci-
skiem spłukującym. Dzięki specjalnemu mechanizmo-
wi płytkę przycisku spłukującego można przesunąć 
na bok jednym ruchem dłoni, zapewniając łatwy do-
stęp do pojemnika na kostki higieniczne, a także do 
ceramicznego filtra o strukturze plastra miodu, któ-
ry należy okresowo wymieniać.

Jeśli nie chcemy znosić nieprzyjemnych 
zapachów pozostawionych przez  
osoby korzystające z toalety ani 
samemu ich zostawiać, najlepszym 
rozwiązaniem jest natychmiastowe ich 
usunięcie i zneutralizowanie.  
Nowy moduł Geberit DuoFresh 
doskonale spełnia powyższe zadanie,  
a dodatkowo realizuje kilka innych funkcji. 
Pasuje do wszystkich spłuczek Geberit 
Sigma i pozwala na wybór różnorodnych 
opcji przycisku spłukującego.  
Moduł można również zamontować  
w większości spłuczek podtynkowych 
firmy Geberit zamontowanych w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat, pod warunkiem 
posiadania połączenia sieciowego.

Nowy Geberit DuoFresh  
– trwałe usuwanie zapachów 

Skuteczniejszy niż odświeżacze powietrza

Moduł Geberit DuoFresh umożliwia montaż odciągu nieprzyjemnych zapachów w łazience, 
można go zamontować z każdą spłuczką podtynkową z rodziny Geberit Sigma

Moduł DuoFresh ma dyskretne podświetlenie orientacyjne, 
wskazujące drogę w przypadku korzystania toalety  
w porze nocnej

Moduł DuoFresh tworzą: przycisk Sigma, filtr ceramiczny 
oraz pojemnik na kostki higieniczne oraz oświetlenie 
orientacyjne

http://www.instalreporter.pl
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Moduł Geberit DuoFresh zapewnia dodatkowy 
komfort dzięki ledowemu oświetleniu orientacyj-
nemu. Znajduje się ono za płytką przycisku spłu-
kującego i emituje do pomieszczenia dyskretne 
światło – idealne podczas nocnej wizyty w toale-
cie. Oświetlenie orientacyjne jest wraz z wentyla-
torem wyciągowym włączane i wyłączane przez 
czujnik zbliżeniowy.

– Oczywiście najłatwiej jest dołączyć moduł Geberit 
DuoFresh podczas montażu instalacji kanalizacyjnej 
w trakcie budowy lub remontu łazienki – mówi Mał-
gorzata Rycaj-Dąbrowska, product manager odpo-
wiedzialny za systemy instalacyjne w Geberit. Jed-
nak, z wielu powodów, często nie robi się tego, mimo 
że użytkownicy posiadający nową, a zarazem nowo-
czesną łazienkę z pewnością doceniają zalety komfor-
tu korzystania z niej, oddychając bezwonnym, świe-
żym powietrzem.

Moduł ma również pojemnik na kostki 
higieniczne, dzięki niemu spłukiwana woda 
barwi się na niebiesko i wydziela przyjemny, 
świeży zapach

Przycisk należy przesunąć w bok, aby dostać się  
do modułu 

Jednym ruchem można wyjąć filtr ceramiczny, 
który ma strukturę plastra 

Skawina otrzyma dofinansowanie 
z programu StopSmog

28 czerwca 2019 r. na konferencji burmistrz Miasta i 
Gminy Skawina Norbert Rzepisko podpisał porozu-
mienie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Tech-
nologii o współfinansowaniu w ramach programu 
StopSmog, termomodernizacji 300 budynków jed-
norodzinnych w latach 2019-2022. Skawina otrzy-
ma w jego ramach 11,1 mln zł rządowej dotacji na 
projekt wart 15,9 mln zł. Rządowe dofinansowanie  
(z Funduszu Termomodernizacji i Remontów) wyno-
si 70% kosztów inwestycji.
Gmina Skawina w związku ze złą jakością powietrza, 
w konsekwencji realizuje kilka instrumentów wspo-
magających mieszkańców w zakresie likwidacji py-
łowych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych 
na rzecz niskoemisyjnych/bezpyłowych.
Inwestycje w ramach programu StopSmog będą re-
alizowane przez wykonawców wyłanianych w ramach 
postępowań o zamówienie publiczne, a następnie 
nadzorowanych i rozliczanych bezpośrednio przez 
Gminę Skawina. Gmina zagwarantuje realizację ce-
lów termomodernizacji. Nowy instrument pomo-
cy dedykowany jest w szczególności osobom, któ-
re nie zawnioskują o środki w ramach programów: 
JAWOR lub Czyste Powietrze z uwagi na brak od-
powiedniej wiedzy i samodzielności w realizacji ta-
kich inwestycji. Realizacja projektu „Laboratorium 
Skawina” pokazała zasadność realizacji zadania,  
w którym gmina przejmuje ciężar odpowiedzialności 
za poprawność realizacji w tym nadzoru inwestycji.
Program StopSmog ogłosił premier Mateusz Mo-
rawiecki 22 lutego 2018 r. na konferencji prasowej  
w KPRM. Cele programu to ograniczenie emisji za-
nieczyszczeń powietrza z domów jednorodzinnych 
dzięki wymianie przestarzałych kotłów i pieców oraz 

jednoczesna poprawa ich efektywności energetycz-
nej poprzez termomodernizację. Program przewi-
duje wsparcie osób dotkniętych ubóstwem ener-
getycznym, które nie są w stanie same sfinansować 
wydatków na te cele. Wsparcie obejmuje gospo-
darstwa domowe z miast do 100 000 mieszkańców  
z powietrzem o najgorszej jakości.
Program będzie realizowany do 2024 r. przy wyko-
rzystaniu pieniędzy z Funduszu Termomodernizacji 
i Remontów, prowadzonego przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego. Łączny budżet programu to ponad 
1,2 miliarda zł. Beneficjenci programu mogą liczyć 
nawet na sfinansowanie w ich domach wymiany 
kotłów i pieców oraz termomodernizacji w 100% ze 
środków budżetu państwa, gminy czy województwa.
Na tej samej konferencji porozumienie z rządem pod-
pisał także samorząd woj. śląskiego, który w jego ra-
mach wesprze finansowo śląskie miasta, ubiegające 
się o dotacje z programu StopSmog. Te śląskie mia-
sta, które złożą wniosek o rządowe dotacje z pro-
gramu StopSmog, będą mogły ubiegać się również  
o dofinansowanie – na ten sam cel (te same projekty) –  
z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskie-
go. W programie StopSmog będzie dla nich zarezer-
wowane prawie 150 mln zł, a w śląskim RPO – ponad 
60 mln zł (15 mln euro). W tym celu obecne władze sa-
morządu woj. śląskiego zmieniły kształt swego RPO, 
bo wcześniej nie przewidywał on puli środków na re-
dukcję zanieczyszczenia powietrza (tak samo było  
w pozostałych regionach z wyjątkiem Małopolski).
Więcej informacji na portalach:
- gov.pl kliknij
- gminaskawina.pl kliknij
- samorzad.pap.pl kliknij
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