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Geberit WC-működtető nyomólapok
és Geberit öblítésvezérlők
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Stílusos megjelenés
Minden részletében
Egy Geberit falba rejtett öblítőtartállyal
csak a működtető nyomólap látható – két
gomb, amely útjára bocsátja a nagyobb és
a kisebb mennyiségű vizet, illetve az
öblítés/stop rendszerű nyomólapoknál
egyszer megnyomva indíthatjuk, majd a
gombot visszabillentve leállíthatjuk az
öblítést, bármelyik pillanatban. A hangsúly
a megbízható működésen van, de a Geberit
számára a külső megjelenés is rendkívül
fontos. A megjelenésbeli változatok
széles választéka különböző felületek és
alakzatok lehetőségét kínálja, amely a
mindig is a vágyott fürdőszoba kialakításának esztétikai szabadságát nyújtja Önnek.
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Letisztult megjelenés
Geberit Sigma80
Igazi újdonság

Az innovatív Geberit Sigma80 működtető
lapot meg sem kell érintenünk,
elegendő csupán egy kézlegyintés, hogy
az öblítési folyamatot elindítsuk. Automatikus készenléti rendszer biztosítja,
hogy az áramfogyasztás minimális
legyen. Az érintésmentes működtető
lap kétféle üveg kivitelben kapható:
fekete vagy tükröződő (reﬂexiós) felülettel.

Ötféle lehetőség az öblítés
vezérlő nyomógombokat
helyettesítő, érintésmentes,
világító ledsor színének
beállítására
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Friss levegőt tartalmaz
Geberit DuoFresh
beépített szagelszívással

A Geberit DuoFresh olyan innovatív
rendszer, amely frissen tartja fürdőszobája levegőjét. A titok a fal mögött rejtőzik.
A nyomólap tetején levő gomb megnyomásával a WC-kerámiából a levegőt a
berendezés elszívja és egy aktívszén-szűrőn keresztül megtisztítja. Légfrissítőkre
nincs többé szükség – a kellemetlen
szagoknak esélyük sincs a levegőbe
kerülni, mint a hagyományos fürdőszobai
szagelszívó rendszerek esetében. A
lenyitható működtető nyomólap gyors
hozzáférést biztosít az aktívszén-szűrőhöz
és a vízkezelő tabletta adagolónyíláshoz.
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Falsíkba süllyesztett kialakítás
Geberit Sigma60
A teljesen sima felületért

Új! Tökéletesség kiálló peremek nélkül
Geberit Sigma60-nal a WC-működtető
nyomólap beépül a fal síkjába. Ennél az
alapjában modern megjelenésnél
nincsenek peremek vagy egyéb kiálló
részek, viszont kihangsúlyozza fürdőszobája tágasságának érzetét. Az új Sigma60
működtető nyomólap kompatibilis a
Geberit Sigma12 (UP320) illetve Sigma8
(UP720) öblítőtartályokkal és speciális bevonatának köszönhetően könnyű tisztán tartani.
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Minőség és megbízhatóság
Generációkon át
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A Geberit falba rejtett öblítőtartályok
több mint negyven éve sikeresek
világszerte. Ezek a helytakarékos
WC-rendszerek nemcsak gyönyörű
megjelenésükkel, de magas szintű
megbízhatóságukkal is kitűnnek. Egy
Geberit falba rejtett öblítőtartállyal
biztos lehet benne, hogy éveken keresztül
élvezettel fog bemenni fürdőszobájába.
A Geberit a funkcionális alkatrészek
ellátását 25 éven át biztosítja – vállalatunk
legfontosabb szempontja a minőség.
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Nyomólapok
Geberit Sigma12
(UP320)/Sigma8
(UP720) falba
rejtett öblítőtartályhoz
→ Geberit Sigma12 (UP320)/
Sigma8 (UP720) falba
rejtett öblítőtartály beépítési magassága 110 cm

←

>110

→ Beépítéshez szükséges
falmélység Sigma12
(UP320) esetében legalább
14 cm, Sigma8 (UP720)
esetében legalább 10 cm
→ Elölről működtethető
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246

164

Sigma01
→ Öblítési rendszer: két mennyiséges
→ Külső méretek: 246 mm x 164 mm

→ 115.770.11.5
Alapanyag: műanyag
fehér

→ 115.770.21.5
Alapanyag: műanyag
fényes króm

→ 115.770.DK.5
Alapanyag: műanyag
edelweiss fehér

→ 115.770.46.5
Alapanyag: műanyag
matt króm

→ 115.770.FR.5
Alapanyag: műanyag
csillag fehér

→ 115.770.KA.5
Alapanyag: műanyag
fényes króm/matt króm

→ 115.770.EP.5
Alapanyag: műanyag
pergamon

→ 115.770.DW.5
Alapanyag: műanyag
fekete RAL 9005

→ 115.770.10.5
Alapanyag: műanyag
bahama bézs

→ 115.770.DT.5
Alapanyag: műanyag
nemes sárgaréz (szín)

→ 115.770.CG.5
Alapanyag: műanyag
manhattan

→ 115.770.GM.5
Alapanyag: műanyag
satinox

→ A funkcionális alkatrészek
ellátását 25 évig biztosítjuk

Praktikus kiegészítő alkatrész Geberit
Sigma01, Sigma10, Sigma20 és Sigma50
nyomólapokhoz, és már a Sigma40-nek is
része. Az átszerelő készlettel könnyedén
juttathatjuk a vízkezelő tablettát a
WC-tartályba.

→ 115.770.FB.5
Alapanyag: műanyag
égisz

→ 115.612.00.1
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Sigma10

Sigma20

Sigma40

Sigma50

→ Öbliítési rendszer: egy mennyiséges
→ Külső méretek: 246 mm x 164 mm

→ Öblítési rendszer: két mennyiséges
→ Külső méretek: 246 mm x 164 mm

→ Beépített szagelszívással
→ Öblítési rendszer: két mennyiséges
→ Külső méretek: 266 mm x 182 mm

→ Öblítési rendszer: két mennyiséges
→ Külső méretek: 246 mm x 164 mm

→ 115.758.KJ.1
Alapanyag: műanyag
fehér/fényes króm/fehér

→ 115.778.KJ.1
Alapanyag: műanyag
fehér/fényes króm/fehér

→ 115.758.KK.1
Alapanyag: műanyag
fehér/aranyozott/fehér

→ 115.778.KK.1
Alapanyag: műanyag
fehér/aranyozott/fehér

→ 115.758.KL.1
Alapanyag: műanyag
fehér/matt króm/matt króm

→ 115.778.KL.1
Alapanyag: műanyag
fehér/matt króm/matt króm

→ 115.788.EP.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény, plexi
pergamon

→ 115.600.KR.1
Alapanyag: műanyag
fekete/fényezett alumínium

→ 115.788.SE.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény, plexi
→ 115.600.SI.1
Alapanyag: üveg
fehér üveg/fényezett alumínium

→ 115.758.KM.1
Alapanyag: műanyag
fekete/fényes króm/fekete

→ 115.788.11.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény, plexi
fehér

→ 115.600.KQ.1
Alapanyag: műanyag
fehér/fényezett alumínium

Új

→ 115.778.KM.1
Alapanyag: műanyag
fekete/fényes króm/fekete

zöld tejüveg

→ 115.788.DW.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény, plexi
fekete RAL 9005

Új

→ 115.600.SQ.1
Alapanyag: üveg
barna üveg/fényezett alumínium

→ 115.758.KH.1
Alapanyag: műanyag
fényes/matt/fényes króm

→ 115.778.KH.1
Alapanyag: műanyag
fényes/matt/fényes króm

→ 115.788.SD.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény, füstüveg
tükröződő füstüveg

Új

→ 115.600.SJ.1
Alapanyag: üveg
fekete üveg/fényezett alumínium

→ 115.758.KN.1
Alapanyag: műanyag
matt/fényes/matt króm

→ 115.778.KN.1
Alapanyag: műanyag
matt/fényes/matt króm

→ 115.788.SC.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény, üveg
szatén

Új

→ 115.778.SN.1
Alapanyag: rozsdamentes acél
szálcsiszolt/fényes/szálcsiszolt

Új

→ 115.788.GH.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény, sárgaréz
szálcsiszolt króm

→ 115.788.00.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
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Sigma60

Sigma80

Tango

Mambo

→ Fal síkjába süllyesztett
→ Öblítési rendszer: két mennyiséges
→ Külső méretek: 221 mm x 139 mm

→ Öblítési rendszer: két mennyiséges
→ Külső méretek: 247 mm x 164 mm

→ Öblítési rendszer: öblítés/stop
→ Külső méretek: 246 mm x 164 mm

→ Öblítési rendszer: öblítés/stop
→ Külső méretek: 246 mm x 164 mm

→ 115.760.11.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
fehér

→ 115.751.00.1
Alapanyag: rozsdamentes acél
szálcsiszolt rozsdamentes acél

→ 115.792.GH.1
Alapanyag:
könnyűfém öntvény
szálcsiszolt króm

Új
12 cm vastag Geberit
falba rejtett öblítőtartályhoz
(UP320)
→ 116.090.SG.1
Alapanyag: üveg
fekete üveg

Új

8 cm vastag Geberit
falba rejtett öblítőtartályhoz
(UP720)
→ 116.091.SG.1
Alapanyag: üveg
fekete üveg

12 cm vastag Geberit
falba rejtett öblítőtartályhoz
(UP320)
→ 116.090.SM.1
Alapanyag: üveg
tükröződő (reflexiós) üveg
8 cm vastag Geberit
falba rejtett öblítőtartályhoz
(UP720)
→ 116.091.SM.1
Alapanyag: üveg
tükröződő (reflexiós) üveg

→ 115.760.EP.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
pergamon

Új

→ 115.760.21.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
fényes króm

→ 115.760.KA.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
fényes króm/matt króm

→ 115.760.46.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
matt króm

→ 115.760.HC.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
palládium matt

→ 115.760.45.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
aranyozott

→ 115.760.DT.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
nemes sárgaréz (szín)

→ 115.760.GM.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
satinox

Tudjon meg többet a Geberit
termékekről és látogassa meg
nyomólap tervező programunkat:
→ www.geberit.hu/konﬁgurator
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Bolero

Rumba

→ Öblítési rendszer: két mennyiséges
→ Külső méretek: 246 mm x 164 mm

→ Öblítési rendszer: öblítés/stop
→ Külső méretek: 246 mm x 164 mm

→ 115.777.11.1
Alapanyag: műanyag
fehér

→ 115.777.21.1
Alapanyag: műanyag
fényes króm

→ 115.750.11.1
Alapanyag: műanyag
fehér

→ 115.750.21.1
Alapanyag: műanyag
fényes króm

→ 115.777.DK.1
Alapanyag: műanyag
edelweiss fehér

→ 115.777.46.1
Alapanyag: műanyag
matt króm

→ 115.750.DK.1
Alapanyag: műanyag
edelweiss fehér

→ 115.750.46.1
Alapanyag: műanyag
matt króm

→ 115.777.FR.1
Alapanyag: műanyag

→ 115.777.KB.1
Alapanyag: műanyag

→ 115.750.FR.1
Alapanyag: műanyag

→ 115.750.KB.1
Alapanyag: műanyag

csillag fehér

fényes króm / fényes króm struktúrált

csillag fehér

fényes króm / fényes króm struktúrált

→ 115.777.EP.1
Alapanyag: műanyag
pergamon

→ 115.777.DW.1
Alapanyag: műanyag
fekete RAL 9005

→ 115.750.EP.1
Alapanyag: műanyag
pergamon

→ 115.750.DW.1
Alapanyag: műanyag
fekete RAL 9005

→ 115.777.10.1
Alapanyag: műanyag
bahama bézs

→ 115.777.DT.1
Alapanyag: műanyag
nemes sárgaréz (szín)

→ 115.750.10.1
Alapanyag: műanyag
bahama bézs

→ 115.750.DT.1
Alapanyag: műanyag
nemes sárgaréz (szín)

→ 115.777.CG.1
Alapanyag: műanyag
manhattan

→ 115.777.GM.1
Alapanyag: műanyag
satinox

→ 115.750.CG.1
Alapanyag: műanyag
manhattan

→ 115.750.GM.1
Alapanyag: műanyag
satinox

→ 115.777.FB.1
Alapanyag: műanyag
égisz

→ 115.750.FB.1
Alapanyag: műanyag
égisz
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Nyomólapok és
öblítésvezérlők
Geberit Kappa
(UP200) falba
rejtett öblítőtartályhoz

Kappa20
→ Öblítési rendszer: két mennyiséges
→ Külső méretek: 213 mm x 142 mm

→ 115.228.11.1
Alapanyag: műanyag
fehér

→ 115.228.46.1
Alapanyag: műanyag
matt króm

→ 115.228.DK.1
Alapanyag: műanyag
edelweiss fehér

→ 115.228.21.1
Alapanyag: műanyag
fényes króm

→ 115.228.FR.1
Alapanyag: műanyag
csillag fehér

→ 115.228.KB.1
Alapanyag: műanyag
fényes króm/fényes króm struktúrált

→ 115.228.EP.1
Alapanyag: műanyag
pergamon

→ 115.228.DW.1
Alapanyag: műanyag
fekete RAL 9005

→ 115.228.CG.1
Alapanyag: műanyag
manhattan

→ 115.228.DT.1
Alapanyag: műanyag
nemes sárgaréz (szín)

→ 115.228.10.1
Alapanyag: műanyag
bahama bézs

→ 115.228.GM.1
Alapanyag: műanyag
satinox

↓
←

>85

1

→ Geberit Kappa (UP200) falba
rejtett öblítőtartály beépítési
magassága 85 cm vagy
100 cm
→ Beépítéshez szükséges
213
falmélység
legalább 19 cm
→ Elölről vagy felülről
142
működtethető
→ A funkcionális alkatrészek
ellátását 25 évig biztosítjuk

→ 115.228.FB.1
Alapanyag: műanyag
égisz
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Kappa21

Kappa50

→ Öblítési rendszer: két mennyiséges
→ Külső méretek: 213 mm x 142 mm

→ Öblítési rendszer: két mennyiséges
→ Külső méretek: 213 mm x 142 mm

→ 115.240.KJ.1
Alapanyag: műanyag
fehér/fényes króm/fehér

→ 115.260.11.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
fehér

→ 115.240.KK.1
Alapanyag: műanyag
fehér/aranyozott/fehér

→ 115.260.21.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
fényes króm

→ 115.240.KL.1
Alapanyag: műanyag
fehér/matt króm/matt króm

→ 115.260.46.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
matt króm

Távműködtető gombok

→ 115.941.11.1
fehér
→ Alapanyag: műanyag
→ Öblítési rendszer: egy mennyiséges
→ Pneumatikus működtetés
→ Külső méretek: 108 mm x 108 mm

→ 115.942.11.1
fehér
→ Alapanyag: műanyag
→ Öblítési rendszer: két mennyiséges
→ Pneumatikus működtetés
→ Külső méretek: 108 mm x 108 mm

→ 115.999.21.1
fényes króm
→ Alapanyag: műanyag
→ Öblítési rendszer: két mennyiséges
→ Pneumatikus működtetés
→ Ø 80 mm
→ 115.240.KM.1
Alapanyag: műanyag
fekete/fényes króm/fekete

→ 115.240.KH.1
Alapanyag: műanyag
fényes/matt/fényes króm

→ 115.240.KN.1
Alapanyag: műanyag
matt/fényes/matt króm

→ 115.260.HC.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
palládium matt

→ 115.258.00.1
Alapanyag: rozsdamentes acél
szálcsiszolt rozsdamentes acél

→ 115.075.21.Z
fényes króm
→ Alapanyag: könnyűfém öntvény
→ Öblítési rendszer: két mennyiséges
→ Mechanikus működtetés
→ Kizárólag Geberit Kappa (UP200) öblítőtartályhoz
→ Ø 65 mm

→ 115.114.21.1
fényes króm
→ Alapanyag: műanyag
→ Öblítési rendszer: egy mennyiséges
→ Pneumatikus működtetés
→ Ø 62 mm

→ 115.992.21.1
fényes króm
→ Alapanyag: műanyag
→ Öblítési rendszer: két mennyiséges
→ Pneumatikus működtetés
→ Ø 62 mm
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Geberit Kft.
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Budapest
Alíz u. 2.
1117

T
h
á

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