Ragyogó kék frissesség az Ön WC-jében is.

Az igazán higiénikus WC
sok tisztítást igényel.

Ragyogó kék frissesség
mostantól az Ön WC-jében is.

Mostantól a vízkezelő tablettát egyszerűen, higiénikusan
helyezheti el falba rejtett Geberit tartályába a nyomólapon
keresztül. A tablettával kezelt víz a WC kerámia teljes belső
felületét átöblíti, ezzel frissességet varázsolva az Ön
WC-jébe. A higiénia láthatóvá válik a Geberit Blue Plus
segítségével.

Geberit Blue Plus átszerelő készlet vízkezelő tabletta Geberit
tartályba való elhelyezéséhez
A tartályba helyezhető vízkezelő tabletták egyre népszerűbbek, hiszen a kerámia belsejébe elhelyezett
WC tablettákkal ellentétben a szem számára rejtve
maradnak. Ezen felül frissítő hatásuk egyenletesen,
minden öblítés során megvalósul még a kerámia
pereme alatt is. Mostantól a vízkezelő tablettát a
Geberit falba rejtett tartályaiban is alkalmazhatja.
Mindezt a Geberit újdonsága, a nyomólap átszerelő
készlet teszi lehetővé, melyet ügyesen a nyomólap alá helyezhetünk el. Használata igen egyszerű:
Nyissa le! Dobja be! Zárja vissza!
A Geberit Blue Plus olyan átszerelő készlet, amelyet könnyedén illeszthet
minden Sigma fantázianevű (Sigma10, Sigma20, Sigma50) nyomólaphoz.
Az átszerelő készlet szerszám használata nélkül beépíthető, alkotóelemei pedig
a speciális szerelőkeret és egy kosár a tabletta részére. A forgalomban lévő
tabletták többsége kompatibilis a kosár méretével.
A Geberit Blue Plus előnyei:
• Nincs szükség a kerámiába lógatva, láthatóan elhelyezni WC tisztító tablettát
• Egyenletes eloszlás és frissítő hatás a kerámia pereme alatt is
• Könnyű és kényelmes használat

A vízkezelő tabletta használata

Egyszerűen lenyitja

Bedobja a vízkezelő tablettát

Majd zárja vissza

Milyen vízkezelő tablettát használjak?
Olyan tablettát használjon, melyet WC-tartályban történő elhelyezésre
fejlesztettek ki. Ezek a tabletták klórmentesek és így nem károsítják a
tartály belső alkatrészeit. A vízkezelő tabletta magyarországi áruházláncokban
könnyen beszerezhető. (pl: Dm, Müller, Tesco, Lidl) Felhasználás előtt kérjük,
figyelmesen olvassa el a tablettagyártó használati utasításait!
Bővebb információ a tablettákról:
www.geberit.hu

A harmónia az apró részletekben rejlik
Azok az emberek, akik értékelik a harmónikus légkört, odafigyelnek a
részletekre is. A nyomólapok és öblítési rendszerek elsősorban technikai
funkciót töltenek be. Emellett azon berendezések közé tartoznak, amelyek
meghatározzák a szoba légkörét. Legújabb design a Sigma nyomólapcsalád.
• A Geberit tizenegy nyomólap stílusa közül legújabb a Sigma család, amely
letisztult, elegáns formavilágával követi a mai igényeket, és a szaniter
berendezések vonalvezetését.
• Akár saját nyomólapot is tervezhet a Sigma50-es modell segítségével.
Szeretné, hogy szöveg, kedvenc fotó, üveg vagy akár fa kerüljön a nyomólapba? Engedje szabadon a fantáziáját, a Geberit örömmel segít megalkotni
az egyedi elképzelést.
• A Sigma nyomólapokkal azonos formavilágú vizelde működtető is rendelkezésre áll, ami tökéletes harmóniát eredményez a fürdőszobában.
A Geberit nyomólapjai számtalan színben, különböző anyagokból és stílusban
állnak rendelkezésre. Nyomólap választékunkról bővebb információt honlapunkon talál.

Van már Geberit falba épített tartálya, amihez Blue Plus átszerelő készletet használna? Az alábbi táblázat segítséget nyújt a megoldásban.
Meglévő nyomólap

Megoldás

Sigma10
Sigma20

Blue Plus átszerelő készlet
115.612.00.1

Sigma50

Geberit tartályához a Blue Plus átszerelő készleten felül egy Sigma10, Sigma20 vagy Sigma50
típusú nyomólapot is kell vásárolnia, ha az alábbi nyomólapok egyikével rendelkezik.

Samba
Rumba

Blue Plus átszerelő készlet
115.612.00.1

Tango

+
Twist
Mambo
Sigma sorozatú
nyomólap

Bolero

104154_ZEI_001_00.EPS
Az alábbi nyomólapok megléte
esetén sajnos nem tudunk megoldást nyújtani.

Delta11

Delta15

Highline

Twinline

Delta20

Delta21

Jazzline

Artline

100987_ZEI_001_01.EPS

104518_ZEI_001_00.EPS

Delta40

Delta50

Kappa20

Kappa50

A táblázatban található Blue Plus átszerelő készletet és nyomólapot a Geberit
viszonteladói hálózatában tudja megvásárolni. A viszonteladók címét honlapunkon találja meg. www.geberit.hu

Geberit Blue Plus átszerelő készlet
115.612.00.1
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