
ŠVARI
DUŠO ERDVĖ

DUŠO ERDVIŲ NUOTEKŲ  
SPRENDIMAI



DUŠO ERDVĖ BE 
DUŠO PADĖKLO
TAMPA YPAČ  
POPULIARIA
Vis daugiau klientų pageidauja atviro dizaino jų dušo erdvėje. Mūsų 

sistemos, skirtos dušo erdvei be dušo padėklo, siūlo individualius 

išskirtinio dizaino įgyvendinimo sprendimus. Geberit prekinis ženklas 

garantuoja nesenstantį dizainą, funkcionalumą, estetiką, geriausią 

kokybę ir unikalų know-how nuotekų sistemos įrengimui – su aiškiais 

privalumais montuotojui, inžinieriui, klientui.

Kuris sprendimas yra tinkamas jūsų projektui? Kituose šio leidinio 

puslapiuose jūs sužinosite daugiau apie dušo erdvės įrengimą su 

Geberit gaminiais. Tikimės, kad mūsų knowhow gaminiai padės jums 

dirbti sėkmingai.
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AIŠKI PRIDĖTINĖ VERTĖ

DUŠO ERDVĖ 
BE DUŠO PADĖKLO
Yra daug priežasčių pasirinkti Geberit sprendimus dušo erdvei be dušo  

padėklo. Nesvarbu, dušo paviršius, grindinis trapas, sieninis ar grindinis dušo 

latakas: platus asortimentas užtikrina galimybę pasirinkti tiksliai statybinę 

situaciją ir kliento pageidavimus atitinkantį gaminį. Didžiausias iššūkis –  

hidroizoliacija – jau yra puikiai paruošta, nes hidroizoliacinė membrana yra 

privirinama prie gaminio gamykloje, taip sujungimas bus užtikrintai sandarus 

ilgam. Taip sutaupomi kaštai, nekyla papildomų klausimų dėl hidroizoliacinės 

membranos įrengimo ir sumažinama vandens pratekėjimo rizika.

Puikus dizainas iš Geberit:

• aukšta kokybė ir puiki išvaizda

• patikimas gamykliškai pritvirtintos  

hidroizoliacinės membranos dėka

• lengva koordinacija nuo užsakymo iki įrengimo

• integruota akustinė izoliacija

• skirta ir naujai statybai, ir renovacijai

• aiškus asortimentas ir greitas gaminių  

patiekimas

• lengva priežūra

Geberit dušo grindų trapai
Mūsų kompaktiško dizaino sprendimas  

grindims.

Geberit CleanLine dušo latakai
Mūsų sprendimas elegantiško dizaino  

linijai grindyse.

Geberit sieniniai dušo latakai
Elegantiško dizaino sprendimas sienoje.

Geberit Setaplano dušo paviršius
Lygus paviršius iš vientisos medžiagos.
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GEBERIT SETAPLANO DUŠO PAVIRŠIUS

JAU SUPLANUOTAS
JAU SURINKTAS
Geberit Setaplano dušo paviršius užburia nuo pirmojo 

žvilgsnio ir pirmojo prisilietimo. Šis paviršius yra švelnus it 

šilkas ir šiltas paliesti, nes pagamintas iš aukštos kokybės 

vientisos medžiagos.

AUKŠTOS KOKYBĖS MEDŽIAGA
Geberit Setaplano dušo paviršiui įrengti reikiamų atskirų dalių 
skaičius sumažintas iki minimalaus. Metalinis rėmas ir integruota 
hidroizoliacija yra jau surinkti gamykloje, todėl atlikti įrengimo 
darbus yra žymiai paprasčiau, užtikrinant aukštą patikimumo lygį.

RAFINUOTAS DIZAINAS
Geberit Setaplano dušo paviršių ne tik paprasta įrengti, jis taip 
pat suteikia naudotojui apčiuopiamos pridėtinės vertės. Vientisa 
paviršiaus medžiaga yra itin atspari ir neporėta, todėl ją itin  
paprasta valyti. Nuotekų anga suprojektuota be kraštų, kuriuose 
galėtų kauptis purvas. Dušo paviršių ypač lengva valyti dėl  
nešvarumų gaudyklės, kurią, prireikus, galima greitai išimti ir  
išvalyti.

• Nedaug atskirų dalių – paprasta įrengti

• Itin saugu dėl gamykloje integruotos hidroizoliacijos

• Patvari, išskirtinai neslidi medžiaga

90 x 90

80 x 80

100 x 100
120 x 120

100 x 140 90 x 140 80 x 140
80 x 150

90 x 120 80 x 120
80 x 10090 x 100

100 x 120
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GEBERIT MONTAVIMO RĖMAI

PATIKIMAS
TIKSLUMAS

• Gamykloje surinktas, stabilus plieninis montavimo rėmas,  

užtikrinantis patikimą montavimą

• Kojelės greitai užfiksuojamos joms skirtose rėmo vietose

• Patogus aukščio reguliavimas iš viršaus

• Tikslų sifono įrengimą užtikrinantis integruotas laikiklis

LENGVAS ĮRENGTI SIFONAS
Siūlomi dviejų tipų dušo paviršiaus sifo-
nai: vienas – su 30 mm hidrouždoriu ir 
0,45 l/s pralaidumo, kitas – su 50 mm  
hidrouždoriu ir 0,65 l/s pralaidumo. Sifoną 
galima užfiksuoti prie dušo pagrindo  
su gamykliniu laikikliu ir prijungti prie  
nuotekų vamzdyno pasukant reikiamu 
360º kampu. Šį sifoną yra ypač lengva  
valyti, nes nešvarumų gaudyklė tiesiog 
išimama ranka.

STABILUS IR TINKAMAS  
NAUJAI STATYBAI
Aiškiai atpažįstamas mėlynas montavimo 
rėmas iš milteliniu būdu dengto plieno  
gali būti įvairių matmenų. Atsižvelgiant  
į konkretų matmenų poreikį, gali prireikti 
skirtingų matmenų pagrindo rėmo.  
Kojelės tiesiog užfiksuojamos jiems  
skirtose rėmo vietose.

GREITAS REGULIAVIMAS –  
PATIKIMAS TVIRTINIMAS
Kojelių aukštį galima nesunkiai priderinti 
prie grindų aukščio naudojant standarti-
nius įrankius ir dirbant iš viršaus.  
Baigus reguliuoti aukštį, kojelės laikikliais 
užfiksuojamos į joms skirtą vietą.
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GEBERIT SIENINIS DUŠO LATAKAS

DIZAINO SPRENDIMAS 
SIENOJE
Geberit sieninis dušo latakas suteikia galimybę įrengti išskirtinio dizaino 

dušo erdvę. Integruotas į sieną, šis gaminys išsiskiria ne tik elegancija, bet 

ir aiškia planavimo, įrengimo ir priežiūros pridėtine verte.

•  Inovatyvus gaminys, skirtas montuoti sienoje arba  

pertvaroje 

• Papildomai galima įrengti vandens surinkimo profilį  

lengvam ir tiksliam nuolydžio suformavimui grindyse

NE TIK NAUJAI STATYBAI
Išskirtinai pasižymintis aukštos kokybės savybėmis,  
Geberit sieninis dušo latakas yra puikaus dizaino  
pasirinkimas. Naudojimo galimybės yra daug platesnės, 
negu jūs galvojate: technologija leidžia įrengti sieninį dušo 
lataką netgi atliekant remontą ten, kur įrengimo erdvė yra 
labai ribota.

SUKURTAS OPTIMALIAI HIGIENAI
Geberit sieninis dušo latakas turi integruotą plaukų 
surinkimo gaudyklę, kurią galima greitai išimti ir  
išplauti. Dušo erdvės grindų valymas įrengus sieninį 
dušo lataką yra ypač lengvas.

APGALVOTAS IKI SMULKMENŲ
Papildomai galima įrengti vandens surinkimo  
kolektorių prie pat sienos, tai palengvina nuolydžio 
įrengimą ir užtikrina, kad visi nešvarumai bus nuplauti 
tiesiai į dušo trapą.

Rėmelis plytelėms įklijuoti

Šveistas nerūdijantis plienas

Baltas

Blizgiai chromuotas

← 320 mm →

←
 →

5
0
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m

SPALVOS / MEDŽIAGOS
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GEBERIT CLEANLINE DUŠO LATAKAI

DIZAINO 
SPRENDIMAS
GRINDYSE
Geberit Cleanline dušo latakai suderina elegantišką išvaizdą ir 

lengvą įrengimą grindyse. Prie šių privalumų, inovatyvi sistema 

išsprendžia higienos ir švaros problemą, kurią turi dauguma kitų 

dušo latakų.

LENGVAI ĮRENGIAMAS IŠSKIRTINIS DIZAINAS
Dušo latakai yra populiarūs dėl nesenstančių dizaino 
linijų. Geberit CleanLine dušo latakas greta turi ir kitą 
didelį privalumą: inovatyvios technologijos dėka, šį 
gaminį yra labai lengva įrengti - lygiai taip, kaip lengva 
ir prižiūrėti.

REIKIAMAS ILGIS IR MONTAVIMO VIETA
Geberit Cleanline dušo latakai gali būti sutrumpinti iki 
reikiamo ilgo atsižvelgiant į dušo erdvės išmatavimus 
tiesiog montavimo vietoje. Dizainas harmoningai 
dera su bet kokia grindų danga, o dušo latakas gali 
būti įrengtas tiek prie pat sienos, tiek ir dušo erdvės 
viduryje.

PAPRASTUMAS IR AUKŠČIAUSIA ŠVARA
Dažnai dušo latakus yra sudėtinga išvalyti. Bet tik  
ne Geberit CleanLine dušo latakus: visi nešvarumai 
užtikrintai nuplaunami nuo vandens surinkimo  
dangtelio. O plaukų gaudyklė vėliau lengvai  
išimama ir išplaunama labai greitai.

• Unikalaus dizaino vandens surinkimo grotelės 

su plaukų gaudykle ir nuotekų trapu

• Nesudėtingas ir toks pat patikimas  

kaip grindinis trapas

• Iškirtinai geras kliento lūkesčių išpildymas  

dėl paprastos priežiūros ir šiuolaikinio dizaino.

← 157 mm →

← 300 mm – maks. 1300 mm →

4
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m

←
 →

SPALVA / MEDŽIAGA

Šveistas nerūdijantis plienas
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GEBERIT GRINDINIS DUŠO TRAPAS

PAPRASTAS
IR KOMPAKTIŠKAS
Geberit grindinis dušo trapas yra universalus sprendimas  

dušo erdvei, turintis matomus privalumus: minimalistinis dizainas, 

sumanus funkcionavimas ir paprastas įrengimas.

DIDELIS PRALAIDUMAS MAŽAME GAMINYJE
Visur, kur įrengimas turi būti kuo paprastesnis, o kaštai 
yra ypač riboti, Geberit grindinis trapas yra geriausias 
sprendimas - ir taip pat pats kompaktiškiausias, grotelės 
užima tik 80 × 80 mm vietą. Po jomis paslėpta aukščiausia 
kokybė, kuri ir patvirtina Geberit, kaip vieno iš pasaulyje 
lyderiaujančių sanitarinės technikos gamintojų, vardą.

MINIMALUS DIZAINAS  
IR TIKSLUMAS
Geberit grindinis trapas pasižymi ypač 
kompaktiška konstrukcija (tik 80 × 80 mm 
dydžio grotelės) ir ypač efektyviu funkcio-
nalumu. Grotelių aukštis, nuolydis ir  
pozicija lengvai reguliuojami, kad atitiktų 
grindų plytelių lygį.

VISADA ŠVARUS TRAPAS  
IR GROTELĖS
Po grotelėmis yra įrengta plaukų gaudyklė, 
kurią galima lengvai išimti ir išplauti. Tai 
efektyviai apsaugo trapą ir nuotekų  
vamzdyną nuo galimo užsikimšimo.

•  Protingai apgalvotos detalės lengvam įrengimui

•  Dizaino dangtelis pagamintas iš tvirto nerūdijančio  

plieno

• Paprastas valymas dėl integruotos plaukų gaudyklės

← 80 mm →

←
 8
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DIZAINAS / MEDŽIAGA

Nerūdijantis plienas,  
apvalus

Nerūdijantis plienas, 
kvadratinis
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UAB Geberit

Senasis Ukmergės kel. 4,
Užubaliai, LT-14302
Vilniaus rajonas

T +370 700 22894
sales.lt@geberit.com

www.geberit.lt


