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Időtálló, letisztult formavilág

Ha új fürdőszobát szeretne, el-
képzeléseit sokféleképpen meg-
valósíthatja. A mosdókhoz és WC-
berendezésekhez használható 
Geberit Monolith szaniter szere-
lőmodulok segítségével új forma-
világot honosíthat meg fürdőszo-
bájában. A modulok első látásra 
egyszerűnek tűnhetnek, prakti-
kus kialakításuk és letisztult for-
maviláguk jól eltalált összhangjá-
nak köszönhetően azonban jóval 
többet nyújtanak, mint azt elsőre 
gondolná. Ráadásul rengeteg féle, 
különböző típusú csapteleppel 
és kerámiával társíthatók. S ami 
még ennél is fontosabb: a legtöbb 
esetben szerkezeti átalakítás nél-
kül illeszthetők a már meglévő 
csatlakozásokhoz, ami a nagyobb 
felújítások alkalmával óriási előny. 
A Geberit Monolith szaniter sze-
relőmodulok lehetőséget adnak 
arra, hogy Ön gond nélkül megva-
lósíthassa elképzeléseit, anélkül, 
hogy fenekestől fel kellene for-
gatnia a fürdőszobáját.
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A Geberit Monolith mosdó szerelőmo-
dulokra a kiváló funkcionalitás és a le-
tisztult, időtálló formák tökéletes össz-
hangja jellemző. A Geberit jól bevált 
szanitertechnikai megoldásait rejtő modu-
lok kiváló minőségű, kevés karbantartást 
igénylő anyagokból, főként üvegből és alu-
míniumból készültek. Rugalmas illeszté-
seiknek köszönhetően gyorsan és bizton-
ságosan csatlakoztathatók a már meglévő 
bekötésekhez, ráadásul számos gyártó 
rengeteg különféle csaptelepével és mos-
dójával kombinálhatók.
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Geberit Monolith szaniter  
szerelőmodul mosdókhoz
Praktikus és stílusos

1  Fiók
A Geberit Monolith mosdó szerelőmodu-
lok akár beépített fiókokkal is választha-
tók. A környezetébe tökéletesen illesz-
kedő, tetszetős tárolórendszereknek 
köszönhetően a legfontosabb 
tisztálkodószerek mindig kéznél lesznek.

A Geberit Monolith-tal kapcsolatban  
további ötleteket meríthet honlapunkról:

→ www.geberit.hu

2  Dupla törölközőtartó
A Geberit Monolith mosdó szerelőmodu-
lok gyári tartozéka az a sín is, amelyre a 
hozzátartozó törölközőtartó illeszthető. A 
dupla törölközőtartó kétféle hosszúság-
ban is kapható. A megoldás kitűnően pél-
dázza, hogy a Geberit Monolith esetében 
a stílusos megjelenés nagyfokú funkcio-
nalitással is párosul.
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Fantasztikus végeredmény
Bajlódás nélkül

Új fürdőszoba
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Régi fürdőszoba

A Geberit Monolith szaniter szerelőmodu-
lok a fürdőszoba felújításakor is tág teret 
engednek elképzeléseinek. A modulok be-
építése minimális átalakítással jár, mivel 
nem szükséges hozzá falat bontani, és a 
meglévő víz- és szennyvízcsatlakozások 
is gond nélkül használhatók. A modulok 
időtállő, letisztult formavilágának köszön-
hetően minimális erőfeszítéssel teljesen 
újjá varázsolhatja fürdőszobáját.

Új fürdőszoba
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Több hely
Több lehetőség

8

document8593837759562603339.indd   8 17.01.2012   17:01:31



A Geberit Monolith szaniter sze-
relőmodulok többféle gyártó szá-
mos kerámiájával és csaptelepé-
vel kombinálhatók. Akár egy, akár 
több Monolith modult épít be, a 
fürdőszoba kialakításakor szám-
talan variációs lehetőség kínálko-
zik. A modul üvegből készült elő-
lapja három különböző színben 
kapható, ami az egyéni elképzelé-
seknek teret adva tovább széle-
síti a lehetőségek tárházát.
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Geberit Monolith szaniter  
szerelőmodul bidékhez
Megalkuvást nem ismerő konstrukció
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A Geberit Monolith termékcso-
portot a bidé szerelőmodul teszi 
teljessé. Beépítése éppen olyan 
egyszerű, mint a WC-szerelőmo-
duloké. A törölközőtartót is magá-
ban foglaló modulhoz számtalan 
különféle bidékerámia illeszthető.
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Új méretű Monolith modulok
Még precízebb illeszkedés

12

document5214180856549927386.indd   12 17.01.2012   17:02:01



A Geberit Monolith WC-szerelő-
modul most 114 cm-es változat-
ban is kapható, épp olyan magas 
kivitelben, amely tökéletesen 
illik a Geberit Monolith mosdó 
szerelőmodulhoz. Az új méretű 
WC-szerelőmodulok a Geberit 
AquaClean termékekkel is kivá-
lóan kombinálhatóak, melyek Önt 
vízzel tisztítják.
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A Geberit Monolith mosdó szerelő-
modulok esetében a legmodernebb 
szanitertechnikai megoldások hihetetle-
nül praktikus, mindamellett időtállóan stí-
lusos és esztétikus fürdőszobai berende-
zések formájában öltenek testet. A mo-
dulok bőséges tárhelyet biztosító pol-
cokat és egy törölközőtartó rögzítésére 
szolgáló, előre felszerelt sínt is maguk-
ban foglalnak. A Monolith mosdó szerelő-
modulok számtalan különféle kerámiával 
és fali, ill.álló mosdócsapteleppel kombi-
nálhatók.

Geberit Monolith mosdókhoz

Fali csaptelep, jobb oldali 
kezelőkarral, 

10 cm-es  
tengelytávolsággal

Fali csaptelep, bal oldali 
kezelőkarral, 

8 cm-es  
tengelytávolsággal

Álló csaptelep

Tároló nélkül
fehér 131.043.SI.1
fekete 131.043.SJ.1
barna 131.043.SQ.1

fehér 131.047.SI.1
fekete 131.047.SJ.1
barna 131.047.SQ.1

fehér 131.051.SI.1
fekete 131.051.SJ.1
barna 131.051.SQ.1

Bal oldali tárolóval
fehér 131.040.SI.1
fekete 131.040.SJ.1
barna 131.040.SQ.1

fehér 131.044.SI.1
fekete 131.044.SJ.1
barna 131.044.SQ.1

fehér 131.048.SI.1
fekete 131.048.SJ.1
barna 131.048.SQ.1

Jobb oldali tárolóval
fehér 131.041.SI.1
fekete 131.041.SJ.1
barna 131.041.SQ.1

fehér 131.045.SI.1
fekete 131.045.SJ.1
barna 131.045.SQ.1

fehér 131.049.SI.1
fekete 131.049.SJ.1
barna 131.049.SQ.1

Bal és jobb oldali 
tárolóval

fehér 131.042.SI.1
fekete 131.042.SJ.1
barna 131.042.SQ.1

fehér 131.046.SI.1
fekete 131.046.SJ.1
barna 131.046.SQ.1

fehér 131.050.SI.1
fekete 131.050.SJ.1
barna 131.050.SQ.1

A Geberit Monolith mosdó szanitermodulok dupla törölközőtartója 
az EMCO Loft fürdőszobai kiegészítők gyártmánya

Hosszúság: 31 cm 
131.109.21.1 

Hosszúság: 41 cm  
131.110.21.1 

Mosdó típusok

Színválaszték

Könnyedén szerelhető
Monolith szanitermodul áttekintés

Álmai fürdőszobájának kialakításakor semmit se bíz-
zon a véletlenre. A Monolith szaniter szerelőmodu-
lok formavilágát, illetve komplett szín- és méretpa-
lettáját bemutató áttekintésünk hasznos segítséget 
fog nyújtani Önnek a tervezgetéshez.
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A Geberit Monolith bidé szerelőmodulok 
fali és talpon álló kerámiacsészékkel egy-
aránt kombinálhatók. A modul üveg bur-
kolata háromféle színben kapható.

Geberit Monolith bidékhez

Fali és talpon  
álló kerámiákhoz

fehér 131.030.SI.1
fekete 131.030.SJ.1
barna 131.030.SQ.1

Bidé típusok

Magasság: 101 Magasság: 114

Fali 
WC-kerámiákhoz

menta zöld 131.021.SL.1
fehér 131.021.SI.1
fekete 131.021.SJ.1
barna 131.021.SQ.1

fehér 131.031.SI.1
fekete 131.031.SJ.1
barna 131.031.SQ.1

Sík hátlapú,  
talpon álló 
WC-kerámiákhoz  
(falhoz simuló kivitel)

menta zöld 131.002.SL.1
fehér 131.002.SI.1
fekete 131.002.SJ.1
barna 131.002.SQ.1

fehér 131.033.SI.1
fekete 131.033.SJ.1
barna 131.033.SQ.1

Geberit  
AquaClean  
8000/8000plus-hoz

fehér 131.023.SI.1
fekete 131.023.SJ.1
barna 131.023.SQ.1

fehér 131.032.SI.1
fekete 131.032.SJ.1
barna 131.032.SQ.1

WC típusok

A talpon álló és fali WC-kerámiák szé-
les választékával egybeépíthető Geberit 
Monolith WC szerelőmodulok környezet-
barát, kétmennyiséges öblítésre is alkal-
masak. A többszörös díjnyertes Monolith 
modul a Geberit AquaClean 8000 és 
8000plus modellekkel is gond nélkül ösz-
szeépíthető.

Geberit Monolith WC-khez
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Geberit Kft.
Office Garden II.
Budapest
Alíz utca 2.
1117

T: 06 1 204 4187
F: 06 1 204 4190
sales.hu@geberit.com

→ www.geberit.hu
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