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GEBERIT VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI
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ATRASK
SAVO MYGTUKĄ
Juk tai ne bet koks, o Jūsų vonios kambarys. Sukurk savo 
naująjį vonios kambarį tiksliai pagal savo skonį ir norus. O kaip 
vonios kambarys tampa išskirtiniu? Tik su patikima Geberit 
technika, kuri nematomai veikia sienoje. Tik funkcinę ir estetinę 
vertę kuriantys komponentai yra matomi vonios kambaryje.  
Būtent tai ir yra Jūsų pasirinktas tualeto vandens nuleidimo 
mygtukas.

KODĖL NEIŠBANDŽIUS MŪSŲ DIZAINO SPRENDIMŲ?
Šiame leidinyje rasite originalaus dydžio įvairių vandens nuleidimo mygtukų nuotraukas.
Užverskite kairiąją pusę, pridėkite mygtuko nuotrauką prie sienos ir įjunkite nevaržomą savo vaizduotę!
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GEBERIT DIZAINAS 54
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JŪSŲ VONIOS KAMBARYS
JŪSŲ DIZAINAS
Išsirinkite Jums patinkantį vandens nuleidimo mygtuką
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ESTETIKA IR 
FUNKCIONALUMAS
Nepastebimas, tačiau patikimas. Geberit užtikrina sklandų  
ir patikimą veikimą, išskirtinį patogumą ir ilgaamžiškumą – ir visa 
tai lakoniškai paslėpta sienoje. Jūs tematysite vandens nuleidi-
mo mygtuką – gražią sąsają su sistema. Labai svarbu tinkamai 
išsirinkti vandens nuleidimo mygtuką, nes Jūsų pasirinkimas 
lydės Jus ilgus metus. Išsirinkite tinkamiausią Jums ir labiausiai 
vonios kambariui tinkantį vandens nuleidimo mygtuką iš daugy-
bės įvairių variantų. 

Stačiakampė forma – universalus sprendimas, nuo kurio galima 
pradėti vystyti naujas vonios kambario įrengimo idėjas ir diegti 
naujas funkcijas. Taip Geberit suteikia jums galimybę susikurti 
šiuolaikinį asmeninį vonios kambario dizainą.
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GEBERIT SIGMA30
STILIUS BE JOKIŲ 
KOMPROMISŲ

 → Penki spalvų variantai

 → Galima rinktis matinio paviršiaus mygtuką

 → Vandenį taupanti Start/Stop nuleidimo 
 technologija

 → Pagamintas iš cinkuoto metalo lydinio

 → Didelis vandens nuleidimo mygtukas

 → Taip pat yra ir pisuaro vandens nuleidimo 
 mygtukas

 → Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių 
 lazdelių priedas (žr. 64 psl.)

 → Gali būti montuojamas kartu su Geberit DuoFresh 
 blogų  kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 66 psl.)

šveistas chromas / chromuo-
tas blizgus / šveistas chromas
115.893.KX.1

baltas / chromuotas blizgus / 
baltas
115.893.KJ.1

chromuotas blizgus / šveistas 
chromas / chromuotas blizgus
115.893.KY.1

padengtas auksu
115.893.45.1
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GEBERIT SIGMA30
TIESIOS LINIJOS

 → Šeši spalvų variantai.

 → Galima rinktis matinio paviršiaus mygtuką.

 → Vandenį taupantį dviejų kiekių nuleidimo technologija

 → Pagamintas iš aukštos kokybės plastiko

 → Taip pat yra ir pisuaro vandens nuleidimo mygtukas

 → Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių  
 lazdelių priedas  (žr. 64 psl.)

 → Gali būti montuojamas kartu su Geberit DuoFresh 
 blogų  kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 66 psl.)

chromuotas blizgus / chro-
muotas matinis / chromuotas 
blizgus
115.883.KH.1

baltas / chromuotas blizgus / 
baltas
115.883.KJ.1

baltas/ auksinis / baltas
115.883.KK.1

baltas / chromuotas matnis / 
chromuotas matinis
115.883.KL.1

juodas / chromuotas matinis / 
juodas
115.883.KM.1

chromuotas matinis / chro-
muotas blizgus / chromuotas 
matinis
115.883.KN.1
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GEBERIT OMEGA30
DAR MAŽESNIS!

 → Šeši spalvų variantai

 → Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo  
 technologija

 → Pagamintas iš aukštos kokybės plastiko

 → Įspūdingai mažas

 → Gali būti montuojamas iš priekio ir iš viršaus

 → Taip pat yra ir pisuaro vandens nuleidimo  
 mygtukas

chromuotas blizgus / matinis 
/ blizgus
115.080.KH.1

chromuotas matinis / blizgus 
/ matinis
115.080.KN.1

juodas / chromuotas blizgus 
/ juodas
115.080.KM.1

baltas / auksinis / baltas
115.080.KK.1

baltas / chromuotas blizgus / 
baltas
115.080.KJ.1

baltas / chromuotas matinis / 
chromuotas matinis
115.080.KL.1

25% Omega30 - 25 % mažesnis nei vandens nuleidimo mygtukas Geberit Sigma30.
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GEBERIT SIGMA50
PROBLOŠKIANTI ELEGANCIJA

 → Aštuoni spalvų variantai.

 → Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija.

 → Paviršiai gali būti iš stiklo, plastiko, metalo ar akmens.

 → Pagrindinis elementas pagamintas iš cinkuoto metalo lydinio.

 → Taip pat yra ir pisuaro vandens nuleidimo mygtukas.

 → Berėmis dizainas.

 → Dizainas gali būti pritaikytas pagal individualų 
 pasirinkimą (žr. 48 psl.)

 → Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių lazdelių priedas (žr. 64 psl.)

 → Gali būti montuojamas su Geberit DuoFresh blogų kvapų  
 ištraukimo įrenginiu (žr. 66 psl.)

umbra stiklas
115.788.SQ.2

smėlio spalvos stiklas
115.788.TG.2

chromuotas blizgus
115.788.21.2

šveistas nerūdijantis plienas 
115.788.GH.2

skalūno akmuo
115.788.JM.2

juodas RAL 9005
115.788.DW.2

tamsintas veidrodinis stiklas
115.788.SD.2

baltas
115.788.11.2

NAUJIENA
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GEBERIT SIGMA60
VISIŠKAI MINIMALISTINIS

 → Keturi spalvų variantai

 → Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo  
 technologija

 → Galima rinktis su stiklo ar metalo paviršiumi

 → Montuojamas lygiai su sienos paviršiumi

 → Papildomai gali būti sumontuotas apvadas

 → Apdovanojimais įvertintas dizainas

24% Sigma60 - 24% mažesnis nei kiti Sigma serijos vandens nuleidimo mygtukai

umbra stiklas
115.640.SQ.1

juodas stiklas
115.640.SJ.1

baltas stiklas
115.640.SI.1

šveistas chromas
115.640.GH.1
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32% Omega60 - 32% mažesnis nei vandens nuleidimo mygtukas Geberit Sigma60.GEBERIT OMEGA60
MAŽAS IR MONTUOJAMAS  
LYGIAI SU PAVIRŠIUMI

 → Keturi spalvų variantai

 → Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija

 → Galima rinktis su stiklo ar metalo paviršiumi

 → Išskirtinai mažo dydžio

 → Montuojamas lygiai su sienos paviršiumi

 → Papildomai gali būti sumontuotas apvadas

 → Gali būti montuojamas iš priekio ir iš viršaus

umbra stiklas
115.081.SQ.1

juodas stiklas
115.081.SJ.1

baltas stiklas
115.081.SI.1

šveistas chromas
115.081.GH.1
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GEBERIT SIGMA70
RAFINUOTA ELEGANCIJA

 → Keturi spalvų variantai

 → Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo 
 technologija

 → Pagamintas iš stiklo arba nerūdijančio plieno

 → Lengvas vandens nuleidimas - paspausti reikia 
 mažos jėgos

 → Naudojamas hidraulinis nuleidimo mechanizmas 

 → Paprastas valymas

 → Erdvinį įspūdį sukuriantis berėmis dizainas

 → Dizainas gali būti pritaikytas pagal individualų 
 pasirinkimą (žr. 50 psl.)

šveistas nerūdijantis plienas 
115.625.FW.1

juodas stiklas
115.620.SJ.1

umbra stiklas
115.620.SQ.1

baltas stiklas
115.620.SI.1
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85% Type70 - 85% mažesnis nei vandens nuleidimo mygtukas Geberit Sigma70GEBERIT NUOTOLINIS VANDENS 
NULEIDIMO MYGTUKAS TYPE 70
ELEGANCIJA MINIATIŪRINE FORMA

 → Keturi spalvų variantai

 → Pagamintas iš stiklo ar nerūdijančio plieno

 → Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija

 → Galima įrengti bet kur iki 1,7 m atstumu nuo bakelio

 → Tinka įrengti balduose, taip pat mūro ir lengvos konstrukcijos  
 sienose

 → Paprastas valymas

 → Papildoma informacija apie bakelio priežiūrios durelių  
 dangtelius pateikiama 62 puslapyje

šveistas nerūdijantis plienas
115.630.FW.1
115.084.FW.1

juodas stiklas
115.630.SJ.1
115.084.SJ.1

umbra stiklas
115.630.SQ.1
115.084.SQ.1

baltas stiklas
115.630.SI.1
115.084.SI.1
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IDEALI FORMA:
APSKRITIMAS
Estetiškos linijos, atpalaiduojančios ir nuteikiančios vonios 
malonumams. Ideali apskritimo forma – jos neįmanoma pataisyti, 
bet įmanoma pritaikyti ir priderinti. Geberit vandens nuleidimo  
mygtukai – tai naujoji apskritos formos interpretacija, prisitaikanti 
prie šiuolaikinių tendencijų. Su ar be apvado. Išpuoselėti kraštai.
Harmoningai dera būdami šalia ar susiliedami vienas su kitu.  
To rezultatas – grakščiai apvalios formos.
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GEBERIT SIGMA01
PUIKUS VAIZDAS IŠ BET 
KOKIO KAMPO

 → Šeši spalvų variantai

 → Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija

 → Taip pat yra ir pisuaro vandens nuleidimo mygtukas

 → Pagamintas iš aukštos kokybės plastiko

 → Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių 
 lazdelių priedas (žr. 64 psl.)

 → Gali būti montuojamas kartu su Geberit DuoFresh 
 blogų  kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 66 psl.)

sendintas žalvaris (atspalvis) 
115.770.DT.5

chromuotas blizgus
115.770.21.5

chromuotas blizgus/chromuo-
tas matinis
115.770.KA.5

juodas RAL 9005
115.770.DW.5

chromuotas matinis
115.770.46.5

baltas
115.770.11.5
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GEBERIT SIGMA10
ŠVYTINTI IŠVAIZDA

 → Septyni spalvų variantai

 → Vandenį taupanti Start/Stop nuleidimo technologija

 → Mechaninis arba bekontaktis vandens 
 nuleidimas (žr. 44 psl.)

 → Taip pat yra ir pisuaro vandens nuleidimo mygtukas

 → Pagamintas iš aukštos kokybės plastiko

 → Galimas variantas iš nerūdijančio plieno

 → Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių lazdelių priedas  
 (žr. 64 psl.)

 → Gali būti montuojamas kartu su Geberit DuoFresh  
 blogų  kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 66 psl.)

chromuotas blizgus /  
chromuotas matinis /  
chromuotas blizgus
115.758.KH.5

nerūdijantis plienas  
115.758.SN.5

juodas / chromuotas blizgus / 
juodas
115.758.KM.5

chromuotas matinis /  
chromuotas blizgus /  
chromuotas matinis
115.758.KN.5

baltas / auksinis / baltas
115.758.KK.5

baltas / chromuotas matinis / 
chromuotas matinis
115.758.KL.5

baltas / chromuotas blizgus / 
baltas
115.758.KJ.5
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GEBERIT SIGMA20
DVIGUBAS EFEKTAS

 → Septyni spalvų variantai

 → Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo 
 technologija

 → Taip pat yra ir pisuaro vandens nuleidimo technologija

 → Pagamintas iš aukštos kokybės plastiko

 → Galimas variantas iš nerūdijančio plieno

 → Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių 
 lazdelių priedas (žr. 64 psl.)

 → Gali būti montuojamas kartu su Geberit DuoFresh 
 blogų  kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 66 psl.)

chromuotas matinis / chro-
muotas blizgus / chromuo-
tas matinis
115.882.KN.1

nerūdijantis plienas
115.882.SN.1

baltas/ auksinis / baltas
115.882.KK.1

juodas / chromuotas blizgus / 
juodas
115.882.KM.1

baltas/ chromuotas blizgus / 
baltas
115.882.KJ.1

baltas / chromuotas matinis / 
chromuotas matinis
115.882.KL.1

chromuotas blizgus / chro-
muotas matinis / chromuo-
tas blizgus
115.882.KH.1
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25% Omega20 - 25% mažesnis nei vandens nuleidimo mygtukas Geberit Sigma20GEBERIT OMEGA20
TOBULAI APVALUS

 → Šeši spalvų variantai

 → Įspūdingai mažo dydžio

 → Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija

 → Apvalius mygtukus pabrėžia stilingi žiedai

 → Gali būti montuojamas iš priekio ir iš viršaus

 → Taip pat yra ir pisuaro vandens nuleidimo mygtukas

baltas / chromuotas matinis 
/ chromuotas matinis
115.085.KL.1

chromuotas matinis / bliz-
gus / chromuotas matinis
115.085.KN.1

baltas / auksinis / baltas
115.085.KK.1

chromuotas blizgus / mati-
nis / chromuotas blizgus
115.085.KH.1

baltas / chromuotas blizgus 
/ baltas
115.085.KJ.1

juodas / chromuotas blizgus 
/ juodas
115.085.KM.1
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GEBERIT SIGMA21
TIESIOG KLASIŠKAS

 → Keturi spalvų variantai

 → Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija

 → Galima rinktis stiklo ar skalūno akmens paviršių

 → Pagrindinis elementas pagamintas iš grūdinto cinko  
 lydinio

 → Berėmis dizainas

 → Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių 
 lazdelių priedas (žr. 64 psl.)

 → Gali būti montuojamas kartu su Geberit DuoFresh 
 blogų  kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 66 psl.)

 → Dizainas gali būti pritaikytas pagal individualų 
 pasirinkimą (žr. 52 psl.)

smėlio spalvos stiklas
115.884.TG.1

skalūno akmens
115.884.JM.1

juodas stiklas
115.884.SJ.1

baltas stiklas
115.884.SI.1
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83% Type01 - 83% mažesnis nei Sigma serijos vandens nuleidimo mygtukaiGEBERIT NUOTOLINIS VANDENS  
NULEIDIMO MYGTUKAS TYPE 01
MAŽAS MYGTUKAS – DIDŽIULĖ LAISVĖ

 → Trys spalvų variantai

 → Galimas vieno kiekio ar vandenį taupanti dviejų  
 kiekių vandens nuleidimo technologija

 → Galima įrengti bet kur iki 1,70 m atstumu nuo bakelio

 → Tinka įrengti balduose, taip pat mūro ir lengvos  
 konstrukcijos sienose

 → Pneumatinis nuotolinis vandens nuleidimas

 → Papildoma informacija apie bakelių priežiūros durelių  
 dangtelius pateikiama 62 puslapyje

chromuotas blizgus
116.042.21.1

chromuotas matinis
116.042.46.1

baltas
116.042.11.1

Didesnis apdailos žiedas (plačiau  
uždengti apdailos kraštą) montavimui mūro 

ar lengvos konstrukcijos sienoje

Mažesnis apdailos žiedas  
montavimui balduose
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GEBERIT NUOTOLINIS VANDENS 
NULEIDIMO MYGTUKAS TYPE 10
UNIVERSALUMAS

 → Penki spalvų variantai

 → Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija

 → Aukštos kokybės dekoratyvinis žiedas

 → Galima įrengti bet kur iki 1,70 m atstumu nuo bakelio

 → Tinka įrengti balduose, taip pat mūro ir lengvos  
 konstrukcijos sienoje

 → Pneumatinis nuotolinis vandens nuleidimas

 → Papildoma informacija apie bakelio priežiūros durelių  
 dangtelius pateikiama 62 puslapyje

chromuotas blizgus
116.055.KH.1

chromuotas matinis
116.055.KN.1

juodas / chromuotas blizgus
116.055.KM.1

baltas / auksinis
116.055.KK.1

baltas / chromuotas blizgus
116.055.KJ.1

Didesnis apdailos žiedas (plačiau  
uždengti apdailos kraštą) montavimui 
mūro ar lengvos konstrukcijos sienoje

Mažesnis apdailos žiedas  
montavimui balduose

83% Type10 - 83% mažesnis nei Sigma serijos vandens nuleidimo mygtukai



40 41

BEKONTAKTĖ  
VANDENS
NULEIDIMO 
TECHNOLOGIJA
Elektroninė higiena. Naujausi tyrimai parodė, kad 
vis mažiau naudotojų pageidauja nuleisti vandenį tie-
siogiai spaudžiant mygtuką, todėl vis dažniau renkasi 
bekontaktę sanitarinę įrangą. Siekdamas patenkinti 
tokį augantį poreikį, Geberit siūlo bekontakčius WC 
vandens nuleidimo mygtukus su elektronine veikimo 
technologija. Nors šiai funkcijai užtikrinti būtina jungtis 
su elektros maitinimo šaltiniu, ji ir toliau sparčiai skina-
si kelią į mūsų vonių kambarius.
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GEBERIT SIGMA80
ŠVIESOS ETALONAS

 → Du spalvų variantai

 → Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija

 → Bekontaktis vandens nuleidimas (žr. 68 psl.)

 → Paviršius pagamintas iš aukštos kokybės stiklo

 → Penkių spalvų LED apšvietimas.

 → Sensoriumi valdoma įjungimo - išjungimo funkcija

 → Įvairius apdovanojimus pelnęs dizainas

veidrodinis stiklas
116.090.SM.1

juodas stiklas
116.090.SG.1

↑
SPALVOS - PAGAL JŪSŲ NUOTAIKĄ
Priėjus prie WC puodo, įsižiebia šviesos juostelės - mygtukas 
paruoštas nuleisti vandenį.
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GEBERIT SIGMA10  
BEKONTAKTIS
LAKONIŠKAS DIZAINAS

 → Septyni spalvų variantai

 → Galimas variantas su matiniu paviršiumi

 → Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija

 → Bekontaktis vandens nuleidimas

 → Veikia nuo elektros tinklo arba nuo baterijų

 → Sensoriumi valdoma įjungimo - išjungimo funkcija

 → Galimybė vandenį nuleisti mechaniniu būdu

 → Taip pat yra ir pisuaro vandens nuleidimo mygtukas

 → Gaminama versija su apsauga nuo vandalizmo

nerūdijantis plienas
115.907.SN.1

baltas / auksinis
115.907.KK.1

chromuotas blizgus / chro-
muotas matinis
115.907.KH.1

baltas / chromuotas matinis
115.907.KL.1

chromuotas matinis / chro-
muotas blizgus
115.907.KN.1

baltas /chromuotas blizgus
115.907.KJ.1

juodas/ chromuotas blizgus
115.907.KM.1
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UNIKALUS
DIZAINAS
Jūsų vonios kambarys – Jūsų dizainas. Susikurkite išskirtinį 
vonios kambarį – tokį, kokį turėsite tik Jūs. Įgyvendinkite vonios 
kambaryje savo idėjas, atskirai parinkdami gaminio medžiagas 
ar motyvus. Individualų paviršių susikursite, pasirinkdami Geberit 
vandens nuleidimo mygtukus Sigma21, Sigma50 ir Sigma70. 
Naudokite tik Jūsų vonios kambariui idealiai tinkančius paviršius 
ar išsirinkite mėgstamiausią motyvą. Jūsų kūrybinei laisvei  
nebėra ribų.

→ INDIVIDUALUS
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↑
VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAS 
GEBERIT SIGMA50
Susikurkite unikalų vonios kambarį. Jūsų mėgstamas 
paviršius ar motyvas, pritaikytas vandens nuleidimo 
mygtukui – tai tik vienas iš privalumų, kuriais gali 
džiaugtis pasirinkę vandens nuleidimo mygtuką  
Geberit Sigma50.

GEBERIT SIGMA50  
INDIVIDUALUS DIZAINAS
IDEALIAI PRIDERINTAS

NAUJIENA
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↑
VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAS 
GEBERIT SIGMA70
Pažaiskite su medžiagomis ir dizainais. Geberit  
Sigma70 vandens nuleidimo mygtukas visiškai neturi 
paspaudimo klavišų, atverdamas naujas dizaino  
galimybes kuriant individualų dizainą.

GEBERIT SIGMA70  
INDIVIDUALUS DIZAINAS
RINKITĖS ĮVAIROVĘ
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↑
VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAS 
GEBERIT SIGMA21
Paverskite jį savu. Mygtuko dizainas su berėmiu  
pagrindiniu elementu gali būti padengtas praktiškai bet 
kokia medžiaga.

GEBERIT SIGMA21  
INDIVIDUALUS DIZAINAS
TIESIOG JŪSŲ STILIUS
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GEBERIT
DIZAINAS
Nepriekaištingai suderinta. Suderintas WC ir pisuaro 
vandens nuleidimo mygtukų dizainas - atitinkanti detalių 
išvaizda visame vonios kambaryje. WC vandens nuleidimo 
mygtukų dizainą atitinkantys pisuaro mygtukai gali būti 
valdomi ranka (pneumatika) arba bekontakte technologija 
(elektronika, veikianti su infraraudonaisiais spinduliais).  
Tačiau visi kartu turi vieną bendrą dalyką - suderintą dizai-
ną.
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JŪSŲ 
STILIUS
JŪSŲ 
PASIRINKIMAS

VANDENS  
NULEIDIMO  

MYGTUKAS OMEGA

VANDENS  
NULEIDIMO  

MYGTUKAS SIGMA

TYPE 30 TYPE 50 TYPE 60

BEKONTAKTIS  
VANDENS  

NULEIDIMAS

PISUARO VANDENS 
NULEIDIMO
MYGTUKAS

*  Mūsų rekomenduojamas dizainas,  
vizualiai atitinkantis produktų liniją.

Individualus

TYPE 70

Individualus

TYPE 01 TYPE 10 TYPE 21TYPE 20 TYPE 10 TYPE 80

Individualus
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Kad viskas derėtų: naudojant su derančiu potinkiniu bakeliu, 
Geberit Sigma linijos vandens nuleidimo mygtukais užtikrinamas 
naudojimo lankstumas ir komfortas. Geberit vandens nuleidimo 
sistema Omega pasižymi didžiuliu lankstumu ir ypač mažais  
vandens nuleidimo mygtukais. Abiejų vandens nuleidimo siste-
mų galutinis įrengimas atliekamas be įrankių, o galimybė įsigyti 
atsarginių dalių užtikrinama 25 metus.

Taigi, Jums siūlomas didžiulis Geberit vandens nuleidimo  
mygtukų pasirinkimas ir patikimi Geberit potinkiniai rėmai ir  
bakeliai. Geberit vandens nuleidimo mygtukų pavadinimai  
atitinka jiems tinkamų bakelių pavadinimus, todėl Jums nereikės 
abejoti, ar jie tiks vienas kitam.

GEBERIT POTINKINIAI BAKELIAI SIGMA IR OMEGA

BET KOKIAM POREIKIUI

112 cm

98 cm

82 cm

 → Konstrukcijos aukštis – 112 cm

 → Vandens nuleidimas iš priekio

 → Galimi neįgaliųjų ir reguliuojamo  
 aukščio modeliai

 → Tinka Geberit nuotoliniam  
 vandens nuleidimui

 → Įrengimo lankstumas: 112 cm,  
 98 cm ir 82 cm konstrukcijos aukštis

 → Vandens nuleidimas iš priekio

 → Galimas vandens nuleidimas iš viršaus  
 esant 82 cm ir 98 cm konstrukcijos  
 aukščiui

 → Ypač maži vandens nuleidimo  
 mygtukai

 → Tinka Geberit nuotoliniam vandens  
 nuleidimui

Geberit Sigma potinkinis bakelis Geberit Omega potinkinis bakelis
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SVARBIAUSIA
PASIRINKIMAS
Išmaniosios funkcijos iš Geberit. Jeigu galite nuleisti 
vandenį tualete nepalietę vandens nuleidimo mygtuko, 
jeigu elegantiški spalvų efektai gali paįvairinti Jūsų laiko 
vonios kambaryje atmosferą, arba jeigu nemalonūs  
kvapai yra surenkami ir išfiltruojami dar nespėjus  
išsisklaidyti, tai reiškia, jog Jūsų santechnikas įrengė 
išskirtinį Geberit gaminį Jūsų naujajame vonios kamba-
ryje. Tai taip pat reiškia, kad Jūsų tualetas turi elektros 
prievadą - tai jau tapo įprasta šiais laikais.
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→
JUO NAUDOJASI JAU TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ

Geberit type 01 ir type 10 nuotolinio vandens 
nuleidimo sistemų pneumatika išbandyta,  

siekiant patikrinti jos atsparumą intensyviam 
naudojimui. Šios technologijos pagrindą sudaro 

oro slėgis (ne elektros srovė).

←
DAR GRACINGESNIS PRISILIETIMAS 
Geberit type 70 vandens nuleidimo  
sistemoje naudojamas hidraulinis kėlimo 
mechanizmas, todėl užtenka tik lengvo  
prisilietimo norint nuleisti vandenį. Ir tam 
net nereikia elektros maitinimo.

→
O TAI YRA GANĖTINAI SUMANU

Geberit bakelio priežiūros durelių dangteliai 
yra įvairių spalvų ir medžiagų, suteikdami 

naujų dizaino kūrimo galimybių. Plytelės tipo 
dangtelis yra ypač nepastebimas.

Optimalus sprendimas. Nuotolinis vandens nuleidimas 
– optimalus sprendimas bet kokio pobūdžio statybos 
projekte. Pavyzdžiui, šis sprendimas puikiai tinka norint 
įrengti vandens nuleidimo mygtuką kitoje vietoje, kai 
reikia mažo, bet elegantiško WC vandens nuleidimo 
mygtuko, arba kai naudojama žemo konstrukcijos aukš-
čio potinkinė Geberit Omega sistema, kur WC dangtis 
gali liesti įprastinį vandens nuleidimo mygtuką. Tokiems 
atvejams Geberit siūlo įvairių nuotolinio vandens  
nuleidimo sistemų su pneumatiniu veikimo principu 
– nuleidimo mygtuką galima įrengti bet kur iki 1,70 m 
atstumu nuo potinkinio bakelio. Tik nepamirškite palikti 
prieigą prie bakelio, įrengdami sienoje revizines dureles. 

GEBERIT NUOTOLINIS VANDENS  
NULEIDIMAS

ŽYMIAI
PATOGESNIS

→ NUOTOLINIS VANDENS NULEIDIMAS
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Atidarykite vandens nuleidimo mygtuką į šoną, įdėkite WC lazdelę ir  
vėl uždarykite mygtuką. Taip paprastai galite užtikrinti gaivą ir švarą vonios  
kambaryje net kelias savaites. Priedą galima įrengti su dauguma Geberit  
Sigma vandens nuleidimo mygtukų - santechnikas tą gali padaryti tiek  
įrengiant potinkinį bakelį, tiek bet kada vėliau. Šis priedas turi konteinerį,  
kuriame WC lazdelė laikoma bakelio viršuje, šiek tiek žemiau vandens lygio. 
Šiame lygyje lazdelė iš lėto tirpsta ir užtikrina higieną bei švarą kiekvieną  
kartą nuleidžiant vandenį tualete. Vanduo švariai nuplauna visą WC puodo 
kraštą ir suteikia gaivos. 

1. Paprasčiau ir būti negali – tiesiog patraukite vandens nuleidimo mygtuką į šoną. 
2. Įstatykite WC lazdelę į stalčių, esantį už priekinės dalies. 
3. Uždarykite mygtuką ir mėgaukitės gaiva kiekvieną kartą pasinaudoję tualetu.

GEBERIT DUOFRESH  
WC LAZDELIŲ PRIEDAS 

HIGIENIŠKA GAIVA
NE VIENĄ SAVAITĘ

→  WC LAZDELIŲ PRIEDAS

1

2

3

NAUJIENA
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Nemalonūs kvapai pasinaudojus tualetu lieka praeityje. 
Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginys surenka  
blogus kvapus ten, kur jie atsiranda: pačiame WC puode. Oras 
yra išvalomas per keraminį korėtą filtrą, o tylus ventiliatorius iš 
karto išpučia švarų orą atgal į vonios kambarį. Oro gaiviklių  
naudojimas, langų darinėjimas, kvapiųjų žvakių deginimas – visa 
tai tampa nebereikalinga, nes pasinaudojus tualetu blogas kva-
pas nepasklinda po vonios kambarį. Dėka atstumo jutiklio, kvapų 
ištraukimas visada aktyvuojasi automatiškai, kai kas nors atsisė-
da ant WC puodo. Blogų kvapų ištraukimo įrenginys puiki idėja 
svečių vonios kambariui. Papildomam komfortui, įrenginys turi 
švelnų orientacinį apšvietimą ir priedą sanitarinėms WC lazde-
lėms. Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginį galima 
montuoti į bet kurį Geberit Sigma montavimo elementą ir derinti 
su daugeliu Sigma serijos vandens nuleidimo mygtukų.

GAIVUS ORAS
KIEKVIENAM

→BLOGŲ KVAPŲ IŠTRAUKIMAS

Keraminis korėtas filtras ir WC lazdelių priedas  
lengvai prieinamas už vandens nuleidimo mygtuko. 

Keraminis korėtas filtras kruopščiai išvalo  
orą. Tyliai veikiančio ventiliatoriaus išvalytas  
oras patenka atgal į vonios kambarį.

Švelnus orientacinis apšvietimas, sklindantis  
iš vandens nuleidimo mygtuko apačios,  leis jums  
lengviau  rasti kelią link WC puodo nakties metu.

Blogi kvapai surenkami ten, kur jie atsiranda.

NAUJIENA
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Mes visada siekiame aukšto lygio  
higienos ir gaivos be jokių kompromisų. 
Siūlome Jums bekontaktį vandens  
nuleidimą. Jums nereikės spausti  
mygtuko. Jums net nereikės nieko liesti. 
Taip užtikrinama higiena!

→ BEKONTAKTIS VEIKIMAS

BEKONTAKČIO VEIKIMO FUNKCIJA

ESTETIŠKAI
HIGIENIŠKA

Bekontakčiai WC ir  
pisuarų vandens  

nuleidimo mygtukai 
dera tarpusavyje.
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Prijungimas prie elektros tinklo tapo standartu. WC elektros 
jungtis šiais laikais jau yra savaime suprantamas dalykas, juk vonios 
kambarys turi atitikti Jūsų besikeičiančius poreikius, taip pat būsimas 
gyvenimo būdo tendencijas. Geberit potinkinio WC rėmo pakuotėje  
rasite viską, kas padės Jums pasiruošti ateičiai, kad WC atitiktų  
Jūsų ateities poreikius. Naudojant Geberit potinkinius rėmus, vėliau 
galima įrengti Geberit AquaClean WC puodą su apiplovimo funkcija, 
blogų kvapų šalinimo įrenginį ar bekontaktį Geberit Sigma80 vandens 
nuleidimo mygtuką su spalvotomis šviesos diodų juostelėmis.

1.  Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginys su integruotu orientaciniu apšvietimu.  
Tinka su Geberit Sigma serijos vandens nuleidimo mygtukais.

2. Bekontaktis Geberit Sigma80 vandens nuleidimo mygtukas, veidrodinio stiklo paviršius. 
3.  Išskirtinio dizaino Geberit AquaClean WC puodas su apiplovimo ir daugybe kitų patogių funkcijų.

ŠIUOLAIKINIAI WC
TOBULĖJA KARTU SU 
LAIKU

1

2

3
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