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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2021 01 01 iki 2021 12 31

Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

111.300.00.5

Duofix WC montavimo rėmas, Sigma bakelis, 12 cm storio, 
valdomas iš priekio, aukštis 112 cm.                          
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: MAMBO, 
SIGMA01/10/20/21/30/50/60/70/80

365 €

111.796.00.1

Duofix WC montavimo rėmas, Sigma bakelis, 8 cm storio, 
valdomas iš priekio, aukštis 114 cm, komplekte su sieniniais spec. 
laikikliais.                                                
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: MAMBO, 
SIGMA01/10/20/21/30/50/60/70/80                                           

533 €

111.003.00.1
Duofix WC montavimo rėmas, Omega bakelis, 12 cm storio, 
valdomas iš priekio arba iš viršaus, aukštis 82 cm.                                                                                          
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: Omega20/30/60              

460 €

111.030.00.1
Duofix WC montavimo rėmas, Omega bakelis, 12 cm storio, 
valdomas iš priekio arba iš viršaus, aukštis 98 cm.                                                     
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: Omega20/30/60                 

460 €

111.060.00.1
Duofix WC montavimo rėmas, Omega bakelis, 12 cm storio, 
valdomas iš priekio, aukštis 112 cm.                                                                                          
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: Omega20/30/60    

460 €

Pagrindinių produktų kainynas

DUOFIX ASORTIMENTAS - GIPSO KARTONO SIENAI

*Geberit sanitarinių sistemų kainoraštyje pateikta tik dalis asortimento produktų. Detalią techninę produktų 
informaciją ir asortimentą galite rasti Geberit elektroniniame kataloge adresu https://catalog.geberit.lt arba 
išmaniuoju telefonu nuskanavus žemiau esantį QR kodą:
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2021 01 01 iki 2021 12 31

Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

111.300.00.5

Duofix WC montavimo rėmas, Sigma bakelis, 12 cm storio, 
valdomas iš priekio, aukštis 112 cm.                          
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: MAMBO, 
SIGMA01/10/20/21/30/50/60/70/80

365 €

111.796.00.1

Duofix WC montavimo rėmas, Sigma bakelis, 8 cm storio, 
valdomas iš priekio, aukštis 114 cm, komplekte su sieniniais spec. 
laikikliais.                                                
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: MAMBO, 
SIGMA01/10/20/21/30/50/60/70/80                                           

533 €

111.003.00.1
Duofix WC montavimo rėmas, Omega bakelis, 12 cm storio, 
valdomas iš priekio arba iš viršaus, aukštis 82 cm.                                                                                          
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: Omega20/30/60              

460 €

111.030.00.1
Duofix WC montavimo rėmas, Omega bakelis, 12 cm storio, 
valdomas iš priekio arba iš viršaus, aukštis 98 cm.                                                     
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: Omega20/30/60                 

460 €

111.060.00.1
Duofix WC montavimo rėmas, Omega bakelis, 12 cm storio, 
valdomas iš priekio, aukštis 112 cm.                                                                                          
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: Omega20/30/60    

460 €

Pagrindinių produktų kainynas

DUOFIX ASORTIMENTAS - GIPSO KARTONO SIENAI

*Geberit sanitarinių sistemų kainoraštyje pateikta tik dalis asortimento produktų. Detalią techninę produktų 
informaciją ir asortimentą galite rasti Geberit elektroniniame kataloge adresu https://catalog.geberit.lt arba 
išmaniuoju telefonu nuskanavus žemiau esantį QR kodą:
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Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

111.430.00.1 Duofix praustuvo montavimo rėmas su vandens pajungimo 
alkūnėmis, aukštis 112 cm 181 €

111.510.00.1 Duofix bidė montavimo rėmas, aukštis 112 cm 351 €

111.616.00.1

Duofix pisuaro montavimo rėmas, aukštis 112 - 130 cm, 
universalus.
Tinka pisuaro nuleidimo mygtukai, kurių art. Nr. prasideda 
116.xxx.xx.x

377 €

111.676.00.1

Duofix pisuaro montavimo rėmas, aukštis 112 - 130 cm, 
universalus, su srieginiu pajungimu pisuarui.                                                 
Tinka pisuaro nuleidimo mygtukai, kurių art. Nr. prasideda 
116.xxx.xx.x 

427 €

111.689.00.1

Duofix pisuaro montavimo rėmas, aukštis 112 - 130 cm, 
universalus, paslėptai pisuaro valdymo sistemai. Tinka montuoti 
potinkinį pisuaro valdymą su hibridiniu sifonu art. Nr. 
116.010.00.1

413 €

111.815.00.1 Distanciniai laikikliai, skirti Duofix asortimento rėmams 28 €

156.050.00.1 WC ir bidė garso izoliacinė tarpinė 13 €

152.426.46.1 HDPE WC pajungimo komplektas, ilgis = 18,5 cm, dia. 90 mm 22 €

152.441.46.1 HDPE WC pajungimo komplektas, ilgis = 30 cm, dia. 90 mm 56 €
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Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

131.083.16.1 HDPE WC nuotekų jungtis pakabinamam WC puodui, prailginta, 
ilgis = 30 cm, dia. 90 mm 22 €

152.422.46.1
HDPE WC pajungimo komplektas, ilgis = 18,5 cm, dia. 110 mm 
(komplektuoti prie pristatomo WC puodo su potinkiniu 
bakeliu)

22 €

152.170.16.1 HDPE vandens nuleidimo alkūnės prailginimas, pakabinamam 
WC puodui neįgaliesiems, ilgis = 100 cm, dia. 45 mm 14 €

111.153.00.1
DuofixBasic WC montavimo rėmas, Delta bakelis, 12 cm storio, 
valdomas iš priekio, aukštis 112 cm.                  
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: DELTA11/15/20/21/50/51

269 €

458.103.00.1

DuofixBasic WC montavimo rėmas, Delta bakelis, 12 cm storio, 
valdomas iš priekio, aukštis 112 cm, komplekte su viršutiniu 
skersiniu ir distanciniais laikikliais.                                                                                         
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: DELTA11/15/20/21/50/51

279 €

111.471.00.1 DuofixBasic praustuvo montavimo rėmas, aukštis 112 cm 142 €

111.534.00.1 DuofixBasic bidė montavimo rėmas, aukštis 112 cm 256 €

111.665.00.5

DuofixBasic pisuaro montavimo rėmas, aukštis 112-130 cm:                                                                                                           
Tinka pisuaro nuleidimo mygtukai:             
115.820.xx.5 (pneumatinis)                                    
115.817.xx.5 (elektroninis 230 V)                            
115.818.xx.5 (elektroninis 9 V baterija)                               

311 €

458.603.00.5

DuofixBasic pisuaro montavimo rėmas, aukštis 112-130 cm, 
komplekte su viršutiniu skersiniu ir distanciniais laikikliais.                                                                                                         
Tinka pisuaro nuleidimo mygtukai:             
115.820.xx.5 (pneumatinis)                                    
115.817.xx.5 (elektroninis 230 V)                            
115.818.xx.5 (elektroninis 9 V baterija)                               

328 €

DUOFIXBASIC ASORTIMENTAS - GIPSO KARTONO SIENAI
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Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

111.430.00.1 Duofix praustuvo montavimo rėmas su vandens pajungimo 
alkūnėmis, aukštis 112 cm 181 €

111.510.00.1 Duofix bidė montavimo rėmas, aukštis 112 cm 351 €

111.616.00.1

Duofix pisuaro montavimo rėmas, aukštis 112 - 130 cm, 
universalus.
Tinka pisuaro nuleidimo mygtukai, kurių art. Nr. prasideda 
116.xxx.xx.x

377 €

111.676.00.1

Duofix pisuaro montavimo rėmas, aukštis 112 - 130 cm, 
universalus, su srieginiu pajungimu pisuarui.                                                 
Tinka pisuaro nuleidimo mygtukai, kurių art. Nr. prasideda 
116.xxx.xx.x 

427 €

111.689.00.1

Duofix pisuaro montavimo rėmas, aukštis 112 - 130 cm, 
universalus, paslėptai pisuaro valdymo sistemai. Tinka montuoti 
potinkinį pisuaro valdymą su hibridiniu sifonu art. Nr. 
116.010.00.1

413 €

111.815.00.1 Distanciniai laikikliai, skirti Duofix asortimento rėmams 28 €

156.050.00.1 WC ir bidė garso izoliacinė tarpinė 13 €

152.426.46.1 HDPE WC pajungimo komplektas, ilgis = 18,5 cm, dia. 90 mm 22 €

152.441.46.1 HDPE WC pajungimo komplektas, ilgis = 30 cm, dia. 90 mm 56 €

Geberit pagrindinių produktų kainynas 2021 www.geberit.lt 2

Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

131.083.16.1 HDPE WC nuotekų jungtis pakabinamam WC puodui, prailginta, 
ilgis = 30 cm, dia. 90 mm 22 €

152.422.46.1
HDPE WC pajungimo komplektas, ilgis = 18,5 cm, dia. 110 mm 
(komplektuoti prie pristatomo WC puodo su potinkiniu 
bakeliu)

22 €

152.170.16.1 HDPE vandens nuleidimo alkūnės prailginimas, pakabinamam 
WC puodui neįgaliesiems, ilgis = 100 cm, dia. 45 mm 14 €

111.153.00.1
DuofixBasic WC montavimo rėmas, Delta bakelis, 12 cm storio, 
valdomas iš priekio, aukštis 112 cm.                  
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: DELTA11/15/20/21/50/51

269 €

458.103.00.1

DuofixBasic WC montavimo rėmas, Delta bakelis, 12 cm storio, 
valdomas iš priekio, aukštis 112 cm, komplekte su viršutiniu 
skersiniu ir distanciniais laikikliais.                                                                                         
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: DELTA11/15/20/21/50/51

279 €

111.471.00.1 DuofixBasic praustuvo montavimo rėmas, aukštis 112 cm 142 €

111.534.00.1 DuofixBasic bidė montavimo rėmas, aukštis 112 cm 256 €

111.665.00.5

DuofixBasic pisuaro montavimo rėmas, aukštis 112-130 cm:                                                                                                           
Tinka pisuaro nuleidimo mygtukai:             
115.820.xx.5 (pneumatinis)                                    
115.817.xx.5 (elektroninis 230 V)                            
115.818.xx.5 (elektroninis 9 V baterija)                               

311 €

458.603.00.5

DuofixBasic pisuaro montavimo rėmas, aukštis 112-130 cm, 
komplekte su viršutiniu skersiniu ir distanciniais laikikliais.                                                                                                         
Tinka pisuaro nuleidimo mygtukai:             
115.820.xx.5 (pneumatinis)                                    
115.817.xx.5 (elektroninis 230 V)                            
115.818.xx.5 (elektroninis 9 V baterija)                               

328 €

DUOFIXBASIC ASORTIMENTAS - GIPSO KARTONO SIENAI
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Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

111.813.00.1 DuofixBasic sieninio montavimo komplektas, iš viršutinio skersinio 
ir distancinių laikiklių 36 €

111.839.00.1 Distanciniai laikikliai, skirti DuofixBasic asortimento rėmams 26 €

109.300.00.5
WC bakelis Sigma, 12 cm storio, valdomas iš priekio.                                                     
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: MAMBO, 
SIGMA01/10/20/21/30/50/60/70/80                                                        

230 €

109.791.00.1
WC bakelis Sigma, 8 cm storio, valdomas iš priekio.                                                   
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: MAMBO, 
SIGMA01/10/20/21/30/50/60/70/80                                                        

214 €

109.100.00.1 WC bakelis Delta, 12 cm storio, valdomas iš priekio.                                                     
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: DELTA11/15/20/21/50/51                                                    177 €

110.300.00.5

Kombifix WC montavimo rėmas, Sigma bakelis, 12 cm storio, 
valdomas iš priekio, aukštis 108 cm, kartu su garso izoliacine 
tarpine.                                                 
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: MAMBO, 
SIGMA01/10/20/21/30/50/60/70/80

284 €

110.792.00.1

Kombifix WC montavimo rėmas, Sigma bakelis, 8 cm storio, 
valdomas iš priekio, aukštis 108 cm.                                                                                                         
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: MAMBO, 
SIGMA01/10/20/21/30/50/60/70/80

333 €

110.100.00.1
KombifixBasic WC montavimo rėmas, Delta bakelis, 12 cm storio, 
valdomas iš priekio, aukštis 108 cm.            
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: DELTA11/15/20/21/50/51

218 €

457.430.00.1 Kombifix praustuvo montavimo rėmas 183 €

457.530.00.1 Kombifix bidė montavimo rėmas 183 €

KOMBIFIX ASORTIMENTAS - MŪRO SIENAI

POTINKINIAI BAKELIAI - PRISTATOMAM WC PUODUI
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Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

115.770.11.5
Vandens nuleidimo mygtukas Sigma01:                                
baltas 66 €

115.770.21.5 chromuotas blizgus  96 €

115.770.46.5 chromuotas matinis 99 €

115.770.DT.5 blizgus žalvaris 450 €

115.770.JQ.5 chromuotas matinis (specialus paviršius apsaugotas nuo pirštų 
antspaudų) 133 €

115.770.DW.5 juodas RAL 9005 82 €

115.770.LA.5 baltas-geltonas (didelis mygtukas)-žalias (mažas mygtukas) 132 €

115.770.LB.5 baltas-mėlynas (didelis mygtukas)-raudonas (mažas mygtukas) 132 €

115.770.KA.5 blizgiai chromuotas-matinis (mygtukai) 99 €

115.758.KH.5
Sigma10 vandens nuleidimo mygtukas, Start/Stop funkcija:
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-chromuotas blizgus 147 €

115.758.KJ.5 baltas-chromuotas blizgus-baltas 126 €

115.758.KK.5 baltas-auksinis-baltas 126 €

115.758.KL.5 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 126 €

115.758.KM.5 juodas-chromuotas blizgus-juodas 126 €

115.758.KN.5 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 147 €

115.758.SN.5 šveistas nerūdijantis plienas 220 €

115.787.SN.5 šveistas nerūdijantis plienas, antivandalinis 236 €

115.758.JT.5 baltas matinis-chromuotas blizgus-baltas matinis (medžiaga 
nerūdijantis plienas) 271 €

115.758.14.5 juodas matinis-chromuotas blizgus-juodas matinis (medžiaga 
nerūdijantis plienas) 271 €

115.758.JQ.5 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 
(specialus paviršius apsaugotas nuo pirštų antspaudų) 177 €

115.882.KH.1
Sigma20 vandens nuleidimo mygtukas:
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-blizgus   147 €

115.882.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus-baltas 126 €

115.882.KK.1 baltas-auksinis-baltas 126 €

115.882.KL.1 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 126 €

115.882.KM.1 juodas-chromuotas blizgus-juodas 126 €

115.882.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 147 €

115.882.JQ.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 
(specialus paviršius apsaugotas nuo pirštų antspaudų) 198 €

115.882.JT.1 baltas matinis-chromuotas blizgus-baltas matinis                                                                             178 €

115.882.14.1 juodas matinis-chromuotas blizgus-juodas matinis                                                         178 €

115.882.11.1 baltas-baltas matinis-baltas 124 €

115.882.01.1 baltas matinis-baltas-baltas matinis 203 €

VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI SIGMA BAKELIUI
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Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

111.813.00.1 DuofixBasic sieninio montavimo komplektas, iš viršutinio skersinio 
ir distancinių laikiklių 36 €

111.839.00.1 Distanciniai laikikliai, skirti DuofixBasic asortimento rėmams 26 €

109.300.00.5
WC bakelis Sigma, 12 cm storio, valdomas iš priekio.                                                     
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: MAMBO, 
SIGMA01/10/20/21/30/50/60/70/80                                                        

230 €

109.791.00.1
WC bakelis Sigma, 8 cm storio, valdomas iš priekio.                                                   
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: MAMBO, 
SIGMA01/10/20/21/30/50/60/70/80                                                        

214 €

109.100.00.1 WC bakelis Delta, 12 cm storio, valdomas iš priekio.                                                     
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: DELTA11/15/20/21/50/51                                                    177 €

110.300.00.5

Kombifix WC montavimo rėmas, Sigma bakelis, 12 cm storio, 
valdomas iš priekio, aukštis 108 cm, kartu su garso izoliacine 
tarpine.                                                 
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: MAMBO, 
SIGMA01/10/20/21/30/50/60/70/80

284 €

110.792.00.1

Kombifix WC montavimo rėmas, Sigma bakelis, 8 cm storio, 
valdomas iš priekio, aukštis 108 cm.                                                                                                         
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: MAMBO, 
SIGMA01/10/20/21/30/50/60/70/80

333 €

110.100.00.1
KombifixBasic WC montavimo rėmas, Delta bakelis, 12 cm storio, 
valdomas iš priekio, aukštis 108 cm.            
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: DELTA11/15/20/21/50/51

218 €

457.430.00.1 Kombifix praustuvo montavimo rėmas 183 €

457.530.00.1 Kombifix bidė montavimo rėmas 183 €

KOMBIFIX ASORTIMENTAS - MŪRO SIENAI

POTINKINIAI BAKELIAI - PRISTATOMAM WC PUODUI
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Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

115.770.11.5
Vandens nuleidimo mygtukas Sigma01:                                
baltas 66 €

115.770.21.5 chromuotas blizgus  96 €

115.770.46.5 chromuotas matinis 99 €

115.770.DT.5 blizgus žalvaris 450 €

115.770.JQ.5 chromuotas matinis (specialus paviršius apsaugotas nuo pirštų 
antspaudų) 133 €

115.770.DW.5 juodas RAL 9005 82 €

115.770.LA.5 baltas-geltonas (didelis mygtukas)-žalias (mažas mygtukas) 132 €

115.770.LB.5 baltas-mėlynas (didelis mygtukas)-raudonas (mažas mygtukas) 132 €

115.770.KA.5 blizgiai chromuotas-matinis (mygtukai) 99 €

115.758.KH.5
Sigma10 vandens nuleidimo mygtukas, Start/Stop funkcija:
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-chromuotas blizgus 147 €

115.758.KJ.5 baltas-chromuotas blizgus-baltas 126 €

115.758.KK.5 baltas-auksinis-baltas 126 €

115.758.KL.5 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 126 €

115.758.KM.5 juodas-chromuotas blizgus-juodas 126 €

115.758.KN.5 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 147 €

115.758.SN.5 šveistas nerūdijantis plienas 220 €

115.787.SN.5 šveistas nerūdijantis plienas, antivandalinis 236 €

115.758.JT.5 baltas matinis-chromuotas blizgus-baltas matinis (medžiaga 
nerūdijantis plienas) 271 €

115.758.14.5 juodas matinis-chromuotas blizgus-juodas matinis (medžiaga 
nerūdijantis plienas) 271 €

115.758.JQ.5 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 
(specialus paviršius apsaugotas nuo pirštų antspaudų) 177 €

115.882.KH.1
Sigma20 vandens nuleidimo mygtukas:
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-blizgus   147 €

115.882.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus-baltas 126 €

115.882.KK.1 baltas-auksinis-baltas 126 €

115.882.KL.1 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 126 €

115.882.KM.1 juodas-chromuotas blizgus-juodas 126 €

115.882.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 147 €

115.882.JQ.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 
(specialus paviršius apsaugotas nuo pirštų antspaudų) 198 €

115.882.JT.1 baltas matinis-chromuotas blizgus-baltas matinis                                                                             178 €

115.882.14.1 juodas matinis-chromuotas blizgus-juodas matinis                                                         178 €

115.882.11.1 baltas-baltas matinis-baltas 124 €

115.882.01.1 baltas matinis-baltas-baltas matinis 203 €

VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI SIGMA BAKELIUI
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Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

115.882.DW.1 juodas-juodas matinis-juodas 148 €

115.882.16.1 juodas matinis-juodas-juodas matinis 203 €

115.882.SN.1 šveistas nerūdijantis plienas-chromuotas blizgus-šveistas 
nerūdijantis plienas    207 €

115.889.SN.1 šveistas nerūdijantis plienas-chromuotas blizgus-šveistas 
nerūdijantis plienas (antivandalinis)                   239 €

115.884.SI.1

Sigma21 vandens nuleidimo mygtukas, chromuoti vandens 
nuleidimo klavišų žiedai ir mygtuko rėmelis:                          
stiklas, baltas 357 €

115.884.SJ.1 stiklas, juodas 357 €

115.884.00.1 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)                                 286 €

115.884.JM.1 skalūno akmuo 441 €

115.884.JK.1 stiklas, lavos spalva (prekyboje nuo 2021-06-01) 357 €

115.884.JL.1 stiklas, smėlio pilka (prekyboje nuo 2021-06-01) 357 €

115.884.JV.1

Sigma21 vandens nuleidimo mygtukas, chromuoti vandens 
nuleidimo klavišų žiedai ir mygtuko rėmelis:
betono struktūros apdaila 430 €

115.884.JX.1 juodojo riešutmedžio apdaila 709 €

115.650.SI.1

Sigma21 vandens nuleidimo mygtukas, raudonojo aukso vandens 
nuleidimo klavišų žiedai ir mygtuko rėmelis:
stiklas, baltas 674 €

115.650.SJ.1 stiklas, juodas 674 €

115.650.JM.1 skalūno akmuo 758 €

115.650.JV.1 betono struktūros apdaila 758 €

115.650.JX.1 juodojo riešutmedžio apdaila 1 046 €

115.650.00.1 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  602 €

115.651.SI.1

Sigma21 vandens nuleidimo mygtukas, juodo chromo vandens 
nuleidimo klavišų žiedai ir mygtuko rėmelis:
stiklas, baltas 674 €

115.651.SJ.1 stiklas, juodas 674 €

115.651.JM.1 skalūno akmuo 758 €

115.651.JV.1 betono struktūros apdaila 758 €

115.651.JX.1 juodojo riešutmedžio apdaila 1 046 €

115.651.00.1 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  602 €

*SIGMA21 vandens nuleidimo mygtukai su spalvotojų metalų ir natūralių medžiagų apdaila (mygtukų pristatymo 
terminas 6 savaitės)
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Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

115.652.SI.1

Sigma21 vandens nuleidimo mygtukas, sendinto žalvario vandens 
nuleidimo klavišų žiedai ir mygtuko rėmelis:
baltas stiklas 674 €

115.652.SJ.1 juodas stiklas 674 €

115.652.JM.1 skalūno akmuo 758 €

115.652.JV.1 betono struktūros apdaila 758 €

115.652.JX.1 juodojo riešutmedžio apdaila 1 046 €

115.652.00.1 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  602 €

115.883.KH.1
Sigma30 vandens nuleidimo mygtukas, dvigubas:
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-chromuotas blizgus 158 €

115.883.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus-baltas 116 €

115.883.KK.1 baltas-auksinis-baltas 140 €

115.883.KL.1 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 140 €

115.883.KM.1 juodas-chromuotas blizgus-juodas 140 €

115.883.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 158 €

115.883.JQ.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 
(specialus paviršius apsaugotas nuo pirštų antspaudų) 221 €

115.883.JT.1 baltas matinis-chromuotas blizgus-baltas matinis 203 €

115.883.14.1 juodas matinis-chromuotas blizgus-juodas matinis 203 €

115.883.11.1 baltas-baltas matinis-baltas 148 €

115.883.01.1 baltas matinis-baltas-baltas matinis 229 €

115.883.DW.1 juodas-juodas matinis-juodas 174 €

115.883.16.1 juodas matinis-juodas-juodas matinis 229 €

115.893.KJ.1
Sigma30 vandens nuleidimo mygtukas, Start/Stop funkcija:                                                             
baltas-chromuotas blizgus-baltas                  199 €

115.893.KX.1 šveistas chromas-chromuotas blizgus-šveistas chromas 264 €

115.893.KY.1 chromuotas blizgus-šveistas chromas-chromuotas blizgus 264 €

115.893.JT.1 baltas matinis-chromuotas blizgus-baltas matinis 265 €

115.893.14.1 juodas matinis-chromuotas blizgus-juodas matinis 265 €

115.788.11.2

Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas, chromuoti vandens 
nuleidimo klavišai ir rėmelis:
baltas 281 €

115.788.DW.2 juodas RAL9005 281 €

115.788.21.2 chromuotas blizgus 428 €

115.788.GH.2 šveistas chromas 428 €

115.788.SD.2 stiklas, dūminis veidrodinis 367 €

115.788.JM.2 skalūno akmuo 428 €

115.788.JK.2 stiklas, lavos spalva (prekyboje nuo 2021-06-01) 367 €
115.788.JL.2 stiklas, smėlio pilka (prekyboje nuo 2021-06-01) 367 €

115.788.00.2 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)          281 €
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Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

115.882.DW.1 juodas-juodas matinis-juodas 148 €

115.882.16.1 juodas matinis-juodas-juodas matinis 203 €

115.882.SN.1 šveistas nerūdijantis plienas-chromuotas blizgus-šveistas 
nerūdijantis plienas    207 €

115.889.SN.1 šveistas nerūdijantis plienas-chromuotas blizgus-šveistas 
nerūdijantis plienas (antivandalinis)                   239 €

115.884.SI.1

Sigma21 vandens nuleidimo mygtukas, chromuoti vandens 
nuleidimo klavišų žiedai ir mygtuko rėmelis:                          
stiklas, baltas 357 €

115.884.SJ.1 stiklas, juodas 357 €

115.884.00.1 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)                                 286 €

115.884.JM.1 skalūno akmuo 441 €

115.884.JK.1 stiklas, lavos spalva (prekyboje nuo 2021-06-01) 357 €

115.884.JL.1 stiklas, smėlio pilka (prekyboje nuo 2021-06-01) 357 €

115.884.JV.1

Sigma21 vandens nuleidimo mygtukas, chromuoti vandens 
nuleidimo klavišų žiedai ir mygtuko rėmelis:
betono struktūros apdaila 430 €

115.884.JX.1 juodojo riešutmedžio apdaila 709 €

115.650.SI.1

Sigma21 vandens nuleidimo mygtukas, raudonojo aukso vandens 
nuleidimo klavišų žiedai ir mygtuko rėmelis:
stiklas, baltas 674 €

115.650.SJ.1 stiklas, juodas 674 €

115.650.JM.1 skalūno akmuo 758 €

115.650.JV.1 betono struktūros apdaila 758 €

115.650.JX.1 juodojo riešutmedžio apdaila 1 046 €

115.650.00.1 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  602 €

115.651.SI.1

Sigma21 vandens nuleidimo mygtukas, juodo chromo vandens 
nuleidimo klavišų žiedai ir mygtuko rėmelis:
stiklas, baltas 674 €

115.651.SJ.1 stiklas, juodas 674 €

115.651.JM.1 skalūno akmuo 758 €

115.651.JV.1 betono struktūros apdaila 758 €

115.651.JX.1 juodojo riešutmedžio apdaila 1 046 €

115.651.00.1 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  602 €

*SIGMA21 vandens nuleidimo mygtukai su spalvotojų metalų ir natūralių medžiagų apdaila (mygtukų pristatymo 
terminas 6 savaitės)
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115.652.SI.1

Sigma21 vandens nuleidimo mygtukas, sendinto žalvario vandens 
nuleidimo klavišų žiedai ir mygtuko rėmelis:
baltas stiklas 674 €

115.652.SJ.1 juodas stiklas 674 €

115.652.JM.1 skalūno akmuo 758 €

115.652.JV.1 betono struktūros apdaila 758 €

115.652.JX.1 juodojo riešutmedžio apdaila 1 046 €

115.652.00.1 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  602 €

115.883.KH.1
Sigma30 vandens nuleidimo mygtukas, dvigubas:
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-chromuotas blizgus 158 €

115.883.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus-baltas 116 €

115.883.KK.1 baltas-auksinis-baltas 140 €

115.883.KL.1 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 140 €

115.883.KM.1 juodas-chromuotas blizgus-juodas 140 €

115.883.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 158 €

115.883.JQ.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 
(specialus paviršius apsaugotas nuo pirštų antspaudų) 221 €

115.883.JT.1 baltas matinis-chromuotas blizgus-baltas matinis 203 €

115.883.14.1 juodas matinis-chromuotas blizgus-juodas matinis 203 €

115.883.11.1 baltas-baltas matinis-baltas 148 €

115.883.01.1 baltas matinis-baltas-baltas matinis 229 €

115.883.DW.1 juodas-juodas matinis-juodas 174 €

115.883.16.1 juodas matinis-juodas-juodas matinis 229 €

115.893.KJ.1
Sigma30 vandens nuleidimo mygtukas, Start/Stop funkcija:                                                             
baltas-chromuotas blizgus-baltas                  199 €

115.893.KX.1 šveistas chromas-chromuotas blizgus-šveistas chromas 264 €

115.893.KY.1 chromuotas blizgus-šveistas chromas-chromuotas blizgus 264 €

115.893.JT.1 baltas matinis-chromuotas blizgus-baltas matinis 265 €

115.893.14.1 juodas matinis-chromuotas blizgus-juodas matinis 265 €

115.788.11.2

Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas, chromuoti vandens 
nuleidimo klavišai ir rėmelis:
baltas 281 €

115.788.DW.2 juodas RAL9005 281 €

115.788.21.2 chromuotas blizgus 428 €

115.788.GH.2 šveistas chromas 428 €

115.788.SD.2 stiklas, dūminis veidrodinis 367 €

115.788.JM.2 skalūno akmuo 428 €

115.788.JK.2 stiklas, lavos spalva (prekyboje nuo 2021-06-01) 367 €
115.788.JL.2 stiklas, smėlio pilka (prekyboje nuo 2021-06-01) 367 €

115.788.00.2 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)          281 €
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115.788.JV.2

Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas, chromuoti vandens 
nuleidimo klavišai ir rėmelis:
betono struktūros apdaila 430 €

115.788.JX.2 juodojo riešutmedžio apdaila 709 €

115.670.11.2

Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas, raudonojo aukso vandens 
nuleidimo klavišai ir rėmelis:
baltas 602 €

115.670.DW.2 juodas RAL9005 602 €

115.670.JM.2 skalūno akmuo 758 €

115.670.JV.2 betono struktūros apdaila 758 €

115.670.JX.2 juodojo riešutmedžio apdaila 1 046 €

115.670.00.2 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  602 €

115.671.11.2

Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas, juodo chromo vandens 
nuleidimo klavišai ir rėmelis:
baltas 602 €

115.671.DW.2 juodas RAL9005 602 €

115.671.JM.2 skalūno akmuo 758 €

115.671.JV.2 betono struktūros apdaila 758 €

115.671.JX.2 juodojo riešutmedžio apdaila 1 046 €

115.671.00.2 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  602 €

115.672.11.2

Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas, sendinto žalvario vandens 
nuleidimo klavišai ir rėmelis:
baltas 602 €

115.672.DW.2 juodas RAL9005 602 €

115.672.JM.2 skalūno akmuo 758 €

115.672.JV.2 betono struktūros apdaila 758 €

115.672.JX.2 juodojo riešutmedžio apdaila 1 046 €

115.672.00.2 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  602 €

115.640.GH.1

Sigma60 vandens nuleidimo mygtukas, montuojamas lygiai su 
sienos paviršiumi:                                                                                
blizgus šveistas chromas (metalinis)                                   513 €

115.640.SI.1 stiklas, baltas 513 €

115.640.SJ.1 stiklas, juodas  513 €

115.640.JK.1 stiklas, lavos spalva (prekyboje nuo 2021-06-01) 513 €

115.640.JL.1 stiklas, smėlio pilka (prekyboje nuo 2021-06-01) 513 €

115.641.21.1

Sigma60 vandens nuleidimo mygtuko apdailos rėmelis 
(užsakomas pagal poreikį uždengti keramikos plytelių kraštui):                                                                                                                                                    
blizgiai chromuotas                                          156 €

115.641.GH.1 šveistas chromas 156 €

*SIGMA50 vandens nuleidimo mygtukai su spalvotojų metalų ir natūralių medžiagų apdaila (mygtukų pristatymo 
terminas 6 savaitės)
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243.168.00.1
Montavimo dėžutė, skirta Sigma60 vandens nuleidimo mygtuko 
montavimui (užsakoma papildomai montuojant tik į 12 cm 
storio Sigma bakelį)

16 €

115.620.SI.1

Sigma70 vandens nuleidimo mygtukas, Sigma 12 cm potinkiniam 
bakeliui:
stiklas, baltas     463 €

115.620.SJ.1 stiklas, juodas 463 €

115.620.JK.1 stiklas, lavos spalva (prekyboje nuo 2021-06-01) 463 €

115.620.JL.1 stiklas, smėlio pilka (prekyboje nuo 2021-06-01) 463 €

115.620.FW.1 šveistas nerūdijantis plienas 538 €

115.620.00.1 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  411 €

115.625.SI.1

Sigma70 vandens nuleidimo mygtukas, Sigma 8 cm potinkiniam 
bakeliui:
stiklas, baltas     463 €

115.625.SJ.1 stiklas, juodas 463 €

115.625.FW.1 šveistas nerūdijantis plienas 538 €

115.625.00.1 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  411 €

116.090.SG.1

Sigma80 elektroninis vandens nuleidimo mygtukas, Sigma 8 cm 
potinkiniam bakeliui, papildomai reikia užsakyti transformatoriaus 
montavimo rinkinį art. Nr. 115.861.00.1:                                              
stiklas, juodas 1 260 €

116.090.SM.1 stiklas, metalizuotas veidrodinis 1 260 €

116.092.SG.1

Sigma80 elektroninis vandens nuleidimo mygtukas, Sigma 8 cm 
potinkiniam bakeliui, papildomai reikia užsakyti transformatoriaus 
montavimo rinkinį art. Nr. 115.861.00.1:                                              
stiklas, juodas 1 260 €

116.092.SM.1 stiklas, metalizuotas veidrodinis 1 260 €

115.861.00.1

HyTronic potinkinis WC vandens nuleidimo mygtuko 
transformatorius montavimo rinkinys (tinka elektroniniams 
mygtukams Sigma80, Sigma10), būtina montuoti kartu su 
potinkiniu rėmu

121 €

115.751.00.1 Mambo vandens nuleidimo mygtukas:                  
nerūdijantis plienas (antivandalinis)    142 €
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115.788.JV.2

Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas, chromuoti vandens 
nuleidimo klavišai ir rėmelis:
betono struktūros apdaila 430 €

115.788.JX.2 juodojo riešutmedžio apdaila 709 €

115.670.11.2

Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas, raudonojo aukso vandens 
nuleidimo klavišai ir rėmelis:
baltas 602 €

115.670.DW.2 juodas RAL9005 602 €

115.670.JM.2 skalūno akmuo 758 €

115.670.JV.2 betono struktūros apdaila 758 €

115.670.JX.2 juodojo riešutmedžio apdaila 1 046 €

115.670.00.2 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  602 €

115.671.11.2

Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas, juodo chromo vandens 
nuleidimo klavišai ir rėmelis:
baltas 602 €

115.671.DW.2 juodas RAL9005 602 €

115.671.JM.2 skalūno akmuo 758 €

115.671.JV.2 betono struktūros apdaila 758 €

115.671.JX.2 juodojo riešutmedžio apdaila 1 046 €

115.671.00.2 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  602 €

115.672.11.2

Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas, sendinto žalvario vandens 
nuleidimo klavišai ir rėmelis:
baltas 602 €

115.672.DW.2 juodas RAL9005 602 €

115.672.JM.2 skalūno akmuo 758 €

115.672.JV.2 betono struktūros apdaila 758 €

115.672.JX.2 juodojo riešutmedžio apdaila 1 046 €

115.672.00.2 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  602 €

115.640.GH.1

Sigma60 vandens nuleidimo mygtukas, montuojamas lygiai su 
sienos paviršiumi:                                                                                
blizgus šveistas chromas (metalinis)                                   513 €

115.640.SI.1 stiklas, baltas 513 €

115.640.SJ.1 stiklas, juodas  513 €

115.640.JK.1 stiklas, lavos spalva (prekyboje nuo 2021-06-01) 513 €

115.640.JL.1 stiklas, smėlio pilka (prekyboje nuo 2021-06-01) 513 €

115.641.21.1

Sigma60 vandens nuleidimo mygtuko apdailos rėmelis 
(užsakomas pagal poreikį uždengti keramikos plytelių kraštui):                                                                                                                                                    
blizgiai chromuotas                                          156 €

115.641.GH.1 šveistas chromas 156 €

*SIGMA50 vandens nuleidimo mygtukai su spalvotojų metalų ir natūralių medžiagų apdaila (mygtukų pristatymo 
terminas 6 savaitės)
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243.168.00.1
Montavimo dėžutė, skirta Sigma60 vandens nuleidimo mygtuko 
montavimui (užsakoma papildomai montuojant tik į 12 cm 
storio Sigma bakelį)

16 €

115.620.SI.1

Sigma70 vandens nuleidimo mygtukas, Sigma 12 cm potinkiniam 
bakeliui:
stiklas, baltas     463 €

115.620.SJ.1 stiklas, juodas 463 €

115.620.JK.1 stiklas, lavos spalva (prekyboje nuo 2021-06-01) 463 €

115.620.JL.1 stiklas, smėlio pilka (prekyboje nuo 2021-06-01) 463 €

115.620.FW.1 šveistas nerūdijantis plienas 538 €

115.620.00.1 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  411 €

115.625.SI.1

Sigma70 vandens nuleidimo mygtukas, Sigma 8 cm potinkiniam 
bakeliui:
stiklas, baltas     463 €

115.625.SJ.1 stiklas, juodas 463 €

115.625.FW.1 šveistas nerūdijantis plienas 538 €

115.625.00.1 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  411 €

116.090.SG.1

Sigma80 elektroninis vandens nuleidimo mygtukas, Sigma 8 cm 
potinkiniam bakeliui, papildomai reikia užsakyti transformatoriaus 
montavimo rinkinį art. Nr. 115.861.00.1:                                              
stiklas, juodas 1 260 €

116.090.SM.1 stiklas, metalizuotas veidrodinis 1 260 €

116.092.SG.1

Sigma80 elektroninis vandens nuleidimo mygtukas, Sigma 8 cm 
potinkiniam bakeliui, papildomai reikia užsakyti transformatoriaus 
montavimo rinkinį art. Nr. 115.861.00.1:                                              
stiklas, juodas 1 260 €

116.092.SM.1 stiklas, metalizuotas veidrodinis 1 260 €

115.861.00.1

HyTronic potinkinis WC vandens nuleidimo mygtuko 
transformatorius montavimo rinkinys (tinka elektroniniams 
mygtukams Sigma80, Sigma10), būtina montuoti kartu su 
potinkiniu rėmu

121 €

115.751.00.1 Mambo vandens nuleidimo mygtukas:                  
nerūdijantis plienas (antivandalinis)    142 €
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115.062.21.1

Geberit Duofresh WC lazdelių priedas, Sigma 12 cm  
potinkiniam bakeliui, tinka mygtukams Sigma01/10/20/21/30/50:                                                                                                    
chromuotas blizgus 88 €

115.062.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 79 €

115.063.21.1

Geberit Duofresh WC lazdelių priedas, Sigma 8 cm  potinkiniam 
bakeliui, tinka mygtukams Sigma01/10/20/21/30/50:                                                                                                                                                     
chromuotas blizgus 88 €

115.063.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 79 €

244.800.00.1 Geberit Duofresh WC lazdelių rinkinys (8 vnt.) 6 €

115.050.21.1

Geberit Duofresh kvapų ištraukimo priedas su sanitarinių kubelių 
priedu, automatinis judesio aktyvavimas, Sigma 12 cm 
bakeliui, tinka mygtukams Sigma01/10/20/21/30/50:                                                                     
chromuotas blizgus 426 €

115.050.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 416 €

115.052.21.1

Geberit Duofresh kvapų ištraukimo priedas su sanitarinių kubelių 
priedu, automatinis judesio aktyvavimas, Sigma 8 cm bakeliui, 
tinka mygtukams Sigma01/10/20/21/30/50:                                                                                            
chromuotas blizgus 426 €

115.052.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 416 €

115.051.21.1

Geberit Duofresh kvapų ištraukimo priedas su sanitarinių kubelių 
priedu, rankinis aktyvavimas naudojant sieninį jungiklį, Sigma 
12 cm bakeliui, tinka mygtukams Sigma01/10/20/21/30/50:                                                                                    
chromuotas blizgus 347 €

115.051.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 337 €

115.053.21.1

Geberit Duofresh kvapų ištraukimo priedas su sanitarinių kubelių 
priedu, rankinis aktyvavimas naudojant sieninį jungiklį, Sigma 
8 cm bakeliui, tinka mygtukams Sigma01/10/20/21/30/50:                                                                                                                               
chromuotas blizgus 347 €

115.053.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 337 €

243.971.00.1 Transformatorius Geberit Duofresh kvapų ištraukimo priedui 
230V/12V 50Hz 95 €

VANDENS NULEIDIMO MYGTUKŲ PRIEDAI SIGMA BAKELIUI  

*Užsakant Geberit Duofresh kvapų ištraukimo priedą būtina pasirinkti šiuos produktus: pasirinktas Geberit Duofresh 
kvapų ištraukimo priedas + transformatorius + pasirinktas transformatoriaus montavimo priedas

Geberit pagrindinių produktų kainynas 2021 www.geberit.lt 10

Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

244.999.00.1

Priedai Geberit Duofresh kvapų ištraukimo priedo 
transformatoriaus montavimui (pasirinkti vieną iš priedų):                                      
Geberit Duofresh kvapų ištraukimo priedo transformatoriaus 
montavimo rinkinys (transformatorių montuojant iki 150 cm 
atstumu nuo potinkinio bakelio) 36 €

244.120.00.1
Montavimo dėžutė Geberit Duofresh kvapų ištraukimo priedo 
transformatoriui (paslėptam montavimui už WC puodo, atspari 
drėgmei)

54 €

115.085.KH.1
Omega20 vandens nuleidimo mygtukas:
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-chromuotas blizgus 205 €

115.085.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus-baltas 151 €

115.085.KK.1 baltas-auksinis-baltas 168 €

115.085.KL.1 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 168 €

115.085.JQ.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis / 
(specialus paviršius apsaugotas nuo pirštų antspaudų) 240 €

115.085.KM.1 juodas-chromuotas blizgus-juodas 168 €

115.085.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 205 €

115.080.KH.1
Omega30 vandens nuleidimo mygtukas:
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-chromuotas blizgus 205 €

115.080.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus-baltas 151 €

115.080.KK.1 baltas-auksinis-baltas 168 €

115.080.KL.1 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 168 €

115.080.JQ.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis / 
(specialus paviršius apsaugotas nuo pirštų antspaudų) 240 €

115.080.KM.1 juodas-chromuotas blizgus-juodas 168 €

115.080.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 205 €

115.081.GH.1

Omega60 vandens nuleidimo mygtukas, montuojamas lygiai su 
sienos paviršiumi:                                                                                
blizgus šveistas chromas (metalinis)                                   602 €

115.081.SI.1 stiklas, baltas 602 €

115.081.SJ.1 stiklas, juodas  602 €

115.081.JK.1 stiklas, lavos spalva (prekyboje nuo 2021-06-01) 602 €

115.081.JL.1 stiklas, smėlio pilka (prekyboje nuo 2021-06-01) 602 €

VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI OMEGA BAKELIUI  
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Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

115.062.21.1

Geberit Duofresh WC lazdelių priedas, Sigma 12 cm  
potinkiniam bakeliui, tinka mygtukams Sigma01/10/20/21/30/50:                                                                                                    
chromuotas blizgus 88 €

115.062.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 79 €

115.063.21.1

Geberit Duofresh WC lazdelių priedas, Sigma 8 cm  potinkiniam 
bakeliui, tinka mygtukams Sigma01/10/20/21/30/50:                                                                                                                                                     
chromuotas blizgus 88 €

115.063.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 79 €

244.800.00.1 Geberit Duofresh WC lazdelių rinkinys (8 vnt.) 6 €

115.050.21.1

Geberit Duofresh kvapų ištraukimo priedas su sanitarinių kubelių 
priedu, automatinis judesio aktyvavimas, Sigma 12 cm 
bakeliui, tinka mygtukams Sigma01/10/20/21/30/50:                                                                     
chromuotas blizgus 426 €

115.050.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 416 €

115.052.21.1

Geberit Duofresh kvapų ištraukimo priedas su sanitarinių kubelių 
priedu, automatinis judesio aktyvavimas, Sigma 8 cm bakeliui, 
tinka mygtukams Sigma01/10/20/21/30/50:                                                                                            
chromuotas blizgus 426 €

115.052.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 416 €

115.051.21.1

Geberit Duofresh kvapų ištraukimo priedas su sanitarinių kubelių 
priedu, rankinis aktyvavimas naudojant sieninį jungiklį, Sigma 
12 cm bakeliui, tinka mygtukams Sigma01/10/20/21/30/50:                                                                                    
chromuotas blizgus 347 €

115.051.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 337 €

115.053.21.1

Geberit Duofresh kvapų ištraukimo priedas su sanitarinių kubelių 
priedu, rankinis aktyvavimas naudojant sieninį jungiklį, Sigma 
8 cm bakeliui, tinka mygtukams Sigma01/10/20/21/30/50:                                                                                                                               
chromuotas blizgus 347 €

115.053.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 337 €

243.971.00.1 Transformatorius Geberit Duofresh kvapų ištraukimo priedui 
230V/12V 50Hz 95 €

VANDENS NULEIDIMO MYGTUKŲ PRIEDAI SIGMA BAKELIUI  

*Užsakant Geberit Duofresh kvapų ištraukimo priedą būtina pasirinkti šiuos produktus: pasirinktas Geberit Duofresh 
kvapų ištraukimo priedas + transformatorius + pasirinktas transformatoriaus montavimo priedas
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Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

244.999.00.1

Priedai Geberit Duofresh kvapų ištraukimo priedo 
transformatoriaus montavimui (pasirinkti vieną iš priedų):                                      
Geberit Duofresh kvapų ištraukimo priedo transformatoriaus 
montavimo rinkinys (transformatorių montuojant iki 150 cm 
atstumu nuo potinkinio bakelio) 36 €

244.120.00.1
Montavimo dėžutė Geberit Duofresh kvapų ištraukimo priedo 
transformatoriui (paslėptam montavimui už WC puodo, atspari 
drėgmei)

54 €

115.085.KH.1
Omega20 vandens nuleidimo mygtukas:
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-chromuotas blizgus 205 €

115.085.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus-baltas 151 €

115.085.KK.1 baltas-auksinis-baltas 168 €

115.085.KL.1 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 168 €

115.085.JQ.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis / 
(specialus paviršius apsaugotas nuo pirštų antspaudų) 240 €

115.085.KM.1 juodas-chromuotas blizgus-juodas 168 €

115.085.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 205 €

115.080.KH.1
Omega30 vandens nuleidimo mygtukas:
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-chromuotas blizgus 205 €

115.080.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus-baltas 151 €

115.080.KK.1 baltas-auksinis-baltas 168 €

115.080.KL.1 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 168 €

115.080.JQ.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis / 
(specialus paviršius apsaugotas nuo pirštų antspaudų) 240 €

115.080.KM.1 juodas-chromuotas blizgus-juodas 168 €

115.080.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 205 €

115.081.GH.1

Omega60 vandens nuleidimo mygtukas, montuojamas lygiai su 
sienos paviršiumi:                                                                                
blizgus šveistas chromas (metalinis)                                   602 €

115.081.SI.1 stiklas, baltas 602 €

115.081.SJ.1 stiklas, juodas  602 €

115.081.JK.1 stiklas, lavos spalva (prekyboje nuo 2021-06-01) 602 €

115.081.JL.1 stiklas, smėlio pilka (prekyboje nuo 2021-06-01) 602 €

VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI OMEGA BAKELIUI  
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Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

115.101.00.1 DELTA15 vandens nuleidimo mygtukas:                  
nerūdijantis plienas (antivandalinis)                                                         138 €

115.120.11.1
DELTA11 vandens nuleidimo mygtukas: 
baltas 66 €

115.120.21.1 chromuotas blizgus 96 €

115.120.46.1 chromuotas matinis 96 €

115.100.11.1
DELTA20 vandens nuleidimo mygtukas: 
baltas 65 €

115.100.21.1 chromuotas blizgus 86 €

115.100.46.1 chromuotas matinis 86 €

115.125.11.1 DELTA21 vandens nuleidimo mygtukas: 
baltas 66 €

115.125.21.1 chromuotas blizgus 92 €

115.125.46.1 chromuotas matinis 96 €

115.135.11.1
DELTA50 vandens nuleidimo mygtukas: 
baltas 66 €

115.135.21.1 chromuotas blizgus 96 €

115.135.46.1 chromuotas matinis 96 €

115.105.11.1
DELTA51 vandens nuleidimo mygtukas: 
baltas 79 €

115.105.21.1 chromuotas blizgus 115 €

115.105.46.1 chromuotas matinis 115 €

115.105.DW.1 juodas RAL9005 115 €

115.630.FW.1

Type70 vandens nuleidimo mygtukas, nuotolinis, skirtas 12 cm 
Sigma bakeliui, 11,2 x 5 cm:                                                                                                                                    
šveistas nerūdijantis plienas 611 €

115.630.SI.1 stiklas, baltas 518 €

115.630.SJ.1 stiklas, juodas 518 €

115.630.JK.1 stiklas, lavos spalva (prekyboje nuo 2021-06-01) 518 €

115.630.JL.1 stiklas, smėlio pilka (prekyboje nuo 2021-06-01) 518 €

115.635.FW.1

Type70 vandens nuleidimo mygtukas, nuotolinis, skirtas 8 cm 
Sigma bakeliui, 11,2 x 5 cm:                                                                                                                                              
šveistas nerūdijantis plienas 611 €

115.635.SI.1 stiklas, baltas 518 €

115.635.SJ.1 stiklas, juodas 518 €

PNEUMATINIAI, NUOTOLINIO VALDYMO MYGTUKAI SIGMA, OMEGA IR DELTA 
BAKELIAMS

VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI DELTA BAKELIUI  
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Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

115.083.FW.1

Type70 vandens nuleidimo mygtukas, nuotolinis, skirtas Omega 
bakeliui, montuojamas į baldus, 11,2 x 5 cm: 
šveistas nerūdijantis plienas 621 €

115.083.SI.1 stiklas, baltas 527 €

115.083.SJ.1 stiklas, juodas  527 €

115.083.JK.1 stiklas, lavos spalva (prekyboje nuo 2021-06-01) 527 €

115.083.JL.1 stiklas, smėlio pilka (prekyboje nuo 2021-06-01) 527 €

115.084.FW.1

Type70 vandens nuleidimo mygtukas, nuotolinis, skirtas Omega 
bakeliui, montuojamas į mūro sieną, 11,2 x 5 cm: 
šveistas nerūdijantis plienas 621 €

115.084.SI.1 stiklas, baltas 527 €

115.084.SJ.1 stiklas, juodas  527 €

115.084.JK.1 stiklas, lavos spalva (prekyboje nuo 2021-06-01) 527 €

115.084.JL.1 stiklas, smėlio pilka (prekyboje nuo 2021-06-01) 527 €

116.051.GH.1

Square design vandens nuleidimo mygtukas, nuotolinis, skirtas 
Sigma12 cm, Omega arba Delta bakeliui, 12,9 x 7,4 cm: 
blizgus šveistas chromas (metalinis)  245 €

116.051.KA.1 chromuotas blizgus, matiniai chromuoti klavišai 123 €

116.051.KT.1 baltas, chromuoti šveisti klavišai 123 €

116.051.KV.1 juodas, chruomuoti klavišai 123 €

115.820.11.5
HyBasic pneumatinis pisuaro valdymas:                                                                               
baltas                                                               191 €

115.820.46.5 chromuotas matinis 191 €

115.817.11.5
HyBasic elektroninis pisuaro valdymas IR, 230V:                                                                       
baltas  511 €

115.817.46.5 chromuotas matinis 511 €

115.818.11.5
HyBasic elektroninis pisuaro valdymas IR, 9 V baterija: 
baltas  456 €

115.818.46.5 chromuotas matinis 456 €

116.011.11.5
Type01 pneumatinis pisuaro valdymas:                            
baltas 189 €

116.011.21.5 chromuotas blizgus   189 €

116.011.46.5 chromuotas matinis 189 €

116.013.FW.1 Mambo pneumatinis pisuaro valdymas:                         
nerūdijantis plienas 240 €

PISUARŲ VALDYMO MYGTUKAI IR PRIEDAI

Geberit pagrindinių produktų kainynas 2021 www.geberit.lt 13



Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

115.101.00.1 DELTA15 vandens nuleidimo mygtukas:                  
nerūdijantis plienas (antivandalinis)                                                         138 €

115.120.11.1
DELTA11 vandens nuleidimo mygtukas: 
baltas 66 €

115.120.21.1 chromuotas blizgus 96 €

115.120.46.1 chromuotas matinis 96 €

115.100.11.1
DELTA20 vandens nuleidimo mygtukas: 
baltas 65 €

115.100.21.1 chromuotas blizgus 86 €

115.100.46.1 chromuotas matinis 86 €

115.125.11.1 DELTA21 vandens nuleidimo mygtukas: 
baltas 66 €

115.125.21.1 chromuotas blizgus 92 €

115.125.46.1 chromuotas matinis 96 €

115.135.11.1
DELTA50 vandens nuleidimo mygtukas: 
baltas 66 €

115.135.21.1 chromuotas blizgus 96 €

115.135.46.1 chromuotas matinis 96 €

115.105.11.1
DELTA51 vandens nuleidimo mygtukas: 
baltas 79 €

115.105.21.1 chromuotas blizgus 115 €

115.105.46.1 chromuotas matinis 115 €

115.105.DW.1 juodas RAL9005 115 €

115.630.FW.1

Type70 vandens nuleidimo mygtukas, nuotolinis, skirtas 12 cm 
Sigma bakeliui, 11,2 x 5 cm:                                                                                                                                    
šveistas nerūdijantis plienas 611 €

115.630.SI.1 stiklas, baltas 518 €

115.630.SJ.1 stiklas, juodas 518 €

115.630.JK.1 stiklas, lavos spalva (prekyboje nuo 2021-06-01) 518 €

115.630.JL.1 stiklas, smėlio pilka (prekyboje nuo 2021-06-01) 518 €

115.635.FW.1

Type70 vandens nuleidimo mygtukas, nuotolinis, skirtas 8 cm 
Sigma bakeliui, 11,2 x 5 cm:                                                                                                                                              
šveistas nerūdijantis plienas 611 €

115.635.SI.1 stiklas, baltas 518 €

115.635.SJ.1 stiklas, juodas 518 €

PNEUMATINIAI, NUOTOLINIO VALDYMO MYGTUKAI SIGMA, OMEGA IR DELTA 
BAKELIAMS

VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI DELTA BAKELIUI  
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Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

115.083.FW.1

Type70 vandens nuleidimo mygtukas, nuotolinis, skirtas Omega 
bakeliui, montuojamas į baldus, 11,2 x 5 cm: 
šveistas nerūdijantis plienas 621 €

115.083.SI.1 stiklas, baltas 527 €

115.083.SJ.1 stiklas, juodas  527 €

115.083.JK.1 stiklas, lavos spalva (prekyboje nuo 2021-06-01) 527 €

115.083.JL.1 stiklas, smėlio pilka (prekyboje nuo 2021-06-01) 527 €

115.084.FW.1

Type70 vandens nuleidimo mygtukas, nuotolinis, skirtas Omega 
bakeliui, montuojamas į mūro sieną, 11,2 x 5 cm: 
šveistas nerūdijantis plienas 621 €

115.084.SI.1 stiklas, baltas 527 €

115.084.SJ.1 stiklas, juodas  527 €

115.084.JK.1 stiklas, lavos spalva (prekyboje nuo 2021-06-01) 527 €

115.084.JL.1 stiklas, smėlio pilka (prekyboje nuo 2021-06-01) 527 €

116.051.GH.1

Square design vandens nuleidimo mygtukas, nuotolinis, skirtas 
Sigma12 cm, Omega arba Delta bakeliui, 12,9 x 7,4 cm: 
blizgus šveistas chromas (metalinis)  245 €

116.051.KA.1 chromuotas blizgus, matiniai chromuoti klavišai 123 €

116.051.KT.1 baltas, chromuoti šveisti klavišai 123 €

116.051.KV.1 juodas, chruomuoti klavišai 123 €

115.820.11.5
HyBasic pneumatinis pisuaro valdymas:                                                                               
baltas                                                               191 €

115.820.46.5 chromuotas matinis 191 €

115.817.11.5
HyBasic elektroninis pisuaro valdymas IR, 230V:                                                                       
baltas  511 €

115.817.46.5 chromuotas matinis 511 €

115.818.11.5
HyBasic elektroninis pisuaro valdymas IR, 9 V baterija: 
baltas  456 €

115.818.46.5 chromuotas matinis 456 €

116.011.11.5
Type01 pneumatinis pisuaro valdymas:                            
baltas 189 €

116.011.21.5 chromuotas blizgus   189 €

116.011.46.5 chromuotas matinis 189 €

116.013.FW.1 Mambo pneumatinis pisuaro valdymas:                         
nerūdijantis plienas 240 €

PISUARŲ VALDYMO MYGTUKAI IR PRIEDAI
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Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

116.015.KH.1
Type10 pneumatinis pisuaro valdymas:                                       
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-chromuotas blizgus 240 €

116.015.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus-baltas 240 €

116.015.KK.1 baltas-auksinis-baltas 240 €

116.015.KL.1 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 240 €

116.015.KM.1 juodas-chromuotas blizgus-juodas 240 €

116.015.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 240 €

116.015.SN.1 šveistas nerūdijantis plienas 254 €

116.017.KH.1
Type30 pneumatinis pisuaro valdymas:                     
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-chromuotas blizgus 242 €

116.017.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus-baltas 242 €

116.017.KK.1 baltas-auksinis-baltas 242 €

116.017.KL.1 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 242 €

116.017.KM.1 juodas-chromuotas blizgus-juodas 242 €

116.017.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 242 €

116.016.11.5
Type50 pneumatinis pisuaro valdymas:                                                                                                                       
baltas   357 €

116.016.DW.5 juodas RAL9005 357 €

116.016.SD.5 stiklas, dūminis veidrodinis 434 €

116.016.GH.5 šveistas chromas 517 €

116.016.JK.5 stiklas, lavos spalva (prekyboje nuo 2021-06-01) 434 €

116.016.JL.5 stiklas, smėlio pilka (prekyboje nuo 2021-06-01) 434 €

116.016.00.5 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas) 376 €

116.021.11.5
Type01 elektroninis pisuaro valdymas, 220 V:              
baltas  690 €

116.021.21.5 chromuotas blizgus   690 €

116.021.46.5 chromuotas matinis 690 €

116.023.FW.1 Mambo elektroninis pisuaro valdymas IR, 220 V:           
nerūdijantis plienas 760 €

116.025.KH.1
Type10 elektroninis pisuaro valdymas, 220 V:                              
chromuotas blizgus-chromuotas matinis 777 €

116.025.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus 777 €

116.025.KK.1 baltas-auksinis 777 €

116.025.KL.1 baltas-chromuotas matinis 777 €

116.025.KM.1 juodas-chromuotas blizgus 777 €

116.025.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus 777 €

116.025.SN.1 šveistas nerūdijantis plienas 770 €
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116.027.KH.1
Type30 elektroninis pisuaro valdymas, 220 V:                    
chromuotas blizgus     792 €

116.027.KJ.1 baltas 792 €
116.027.KM.1 juodas (RAL 9005) 792 €
116.027.KN.1 chromuotas matinis 792 €
116.027.KX.1 šveistas chromas 792 €

116.026.GH.1
Type50 elektroninis pisuaro valdymas IR, 220 V:                      
šveistas chromas 919 €

116.026.QB.1 šveistas raudonas auksas 1 174 €

116.026.QD.1 šveistas juodas chromas 1 174 €

116.026.QF.1 šveistas sendintas žalvaris 1 174 €

116.031.11.5
Type01 elektroninis pisuaro valdymas, baterija:             
baltas       690 €

116.031.21.5 chromuotas blizgus   690 €

116.031.46.5 chromuotas matinis 690 €

116.033.FW.1 Mambo elektroninis pisuaro valdymas IR, baterija:                                                   
nerūdijantis plienas 760 €

116.035.KH.1
Type10 elektroninis pisuaro valdymas, baterija:                              
chromuotas blizgus-chromuotas matinis 777 €

116.035.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus 777 €

116.035.KK.1 baltas-auksinis 777 €

116.035.KL.1 baltas-chromuotas matinis 777 €

116.035.KM.1 juodas-chromuotas blizgus 777 €

116.035.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus 777 €

116.035.SN.1 šveistas nerūdijantis plienas 777 €

116.037.KH.1
Type30 elektroninis pisuaro valdymas, baterija:               
chromuotas blizgus 792 €

116.037.KJ.1 baltas 792 €

116.037.KM.1 juodas (RAL 9005) 792 €

116.037.KN.1 chromuotas matinis 792 €

116.037.KX.1 šveistas chromas 792 €

116.036.GH.1
Type50 elektroninis pisuaro valdymas, baterija:                      
šveistas chromas 919 €

116.036.QB.1 šveistas raudonas auksas 1 174 €

116.036.QD.1 šveistas juodas chromas 1 174 €

116.036.QF.1 šveistas sendintas žalvaris 1 174 €
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Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

116.015.KH.1
Type10 pneumatinis pisuaro valdymas:                                       
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-chromuotas blizgus 240 €

116.015.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus-baltas 240 €

116.015.KK.1 baltas-auksinis-baltas 240 €

116.015.KL.1 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 240 €

116.015.KM.1 juodas-chromuotas blizgus-juodas 240 €

116.015.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 240 €

116.015.SN.1 šveistas nerūdijantis plienas 254 €

116.017.KH.1
Type30 pneumatinis pisuaro valdymas:                     
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-chromuotas blizgus 242 €

116.017.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus-baltas 242 €

116.017.KK.1 baltas-auksinis-baltas 242 €

116.017.KL.1 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 242 €

116.017.KM.1 juodas-chromuotas blizgus-juodas 242 €

116.017.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 242 €

116.016.11.5
Type50 pneumatinis pisuaro valdymas:                                                                                                                       
baltas   357 €

116.016.DW.5 juodas RAL9005 357 €

116.016.SD.5 stiklas, dūminis veidrodinis 434 €

116.016.GH.5 šveistas chromas 517 €

116.016.JK.5 stiklas, lavos spalva (prekyboje nuo 2021-06-01) 434 €

116.016.JL.5 stiklas, smėlio pilka (prekyboje nuo 2021-06-01) 434 €

116.016.00.5 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas) 376 €

116.021.11.5
Type01 elektroninis pisuaro valdymas, 220 V:              
baltas  690 €

116.021.21.5 chromuotas blizgus   690 €

116.021.46.5 chromuotas matinis 690 €

116.023.FW.1 Mambo elektroninis pisuaro valdymas IR, 220 V:           
nerūdijantis plienas 760 €

116.025.KH.1
Type10 elektroninis pisuaro valdymas, 220 V:                              
chromuotas blizgus-chromuotas matinis 777 €

116.025.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus 777 €

116.025.KK.1 baltas-auksinis 777 €

116.025.KL.1 baltas-chromuotas matinis 777 €

116.025.KM.1 juodas-chromuotas blizgus 777 €

116.025.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus 777 €

116.025.SN.1 šveistas nerūdijantis plienas 770 €
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116.027.KH.1
Type30 elektroninis pisuaro valdymas, 220 V:                    
chromuotas blizgus     792 €

116.027.KJ.1 baltas 792 €
116.027.KM.1 juodas (RAL 9005) 792 €
116.027.KN.1 chromuotas matinis 792 €
116.027.KX.1 šveistas chromas 792 €

116.026.GH.1
Type50 elektroninis pisuaro valdymas IR, 220 V:                      
šveistas chromas 919 €

116.026.QB.1 šveistas raudonas auksas 1 174 €

116.026.QD.1 šveistas juodas chromas 1 174 €

116.026.QF.1 šveistas sendintas žalvaris 1 174 €

116.031.11.5
Type01 elektroninis pisuaro valdymas, baterija:             
baltas       690 €

116.031.21.5 chromuotas blizgus   690 €

116.031.46.5 chromuotas matinis 690 €

116.033.FW.1 Mambo elektroninis pisuaro valdymas IR, baterija:                                                   
nerūdijantis plienas 760 €

116.035.KH.1
Type10 elektroninis pisuaro valdymas, baterija:                              
chromuotas blizgus-chromuotas matinis 777 €

116.035.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus 777 €

116.035.KK.1 baltas-auksinis 777 €

116.035.KL.1 baltas-chromuotas matinis 777 €

116.035.KM.1 juodas-chromuotas blizgus 777 €

116.035.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus 777 €

116.035.SN.1 šveistas nerūdijantis plienas 777 €

116.037.KH.1
Type30 elektroninis pisuaro valdymas, baterija:               
chromuotas blizgus 792 €

116.037.KJ.1 baltas 792 €

116.037.KM.1 juodas (RAL 9005) 792 €

116.037.KN.1 chromuotas matinis 792 €

116.037.KX.1 šveistas chromas 792 €

116.036.GH.1
Type50 elektroninis pisuaro valdymas, baterija:                      
šveistas chromas 919 €

116.036.QB.1 šveistas raudonas auksas 1 174 €

116.036.QD.1 šveistas juodas chromas 1 174 €

116.036.QF.1 šveistas sendintas žalvaris 1 174 €
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Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

116.010.00.1 Potinkinis pisuaro valdymas, paslėptam montavimui su hibridiniu 
šiluminiu sifonu, 220V 903 €

116.001.00.1
Potinkinė pisuaro dėžutė, skirta elektroniniam ar pneumatiniam 
pisuaro valdymui montuoti, universali, tinka pisuaro nuleidimo 
mygtukai, kurių art. Nr. prasideda 116.xxx.xx.x                                                                            

99 €

116.004.00.1

Potinkinė pisuaro dėžutė, skirta elektroniniam ar pneumatiniam 
pisuaro valdymui montuoti, universali, su sriegininiu pajungimu 
pisuarui, tinka pisuaro nuleidimo mygtukai, kurių art. Nr. 
prasideda 116.xxx.xx.x                                                                           

123 €

115.801.00.5

HyBasic potinkinė pisuaro dėžutė, skirta elektroniniam ar 
pneumatiniam HyBasic pisuaro valdymui montuoti, su uždarymo 
ventiliu                                                                       
Tinka tik šie pisuaro nuleidimo mygtukai:             
115.820.xx.5 (pneumatinis)                                    
115.817.xx.5 (elektroninis 230 V)                            
115.818.xx.5 (elektroninis 9 V baterija)                                                                                 

94 €

119.704.16.1 Pajungimo vamzdelis pisuarui, Ø 32 mm, juodas 32 €

152.489.16.1 Vamzdelis pisuarui, Ø 32 mm, juodas                                                                                     13 €

116.077.00.1
Geberit pisuarų valdymo sistema su elektronine nuleidimo 
funkcija, maitinama iš baterijos, virštinkinė, paslėptam montavimui 
už pisuaro  (prekyboje nuo 2021-07-01)

700 €

116.076.00.1
Geberit pisuarų valdymo sistema su elektronine nuleidimo 
funkcija, maitinama 220 V, virštinkinė, paslėptam montavimui už 
pisuaro  (prekyboje nuo 2021-07-01)

700 €
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281.004.00.1 Vandens pripildymo mechanizmas type380 su adapteriu 3/8" - 
1/2", žalvarinis sriegis, šoninio pajungimo 48 €

136.739.00.3 Vandens pripildymo mechanizmas type333 3/8", žalvarinis sriegis, 
šoninio pajungimo, pakuotė lietuvių kalba 18 €

136.740.00.3 Vandens pripildymo mechanizmas type333 su adapteriu 3/8" - 
1/2", žalvarinis sriegis, šoninio pajungimo, pakuotė lietuvių kalba 33 €

281.208.00.1 Vandens pripildymo mechanizmas type360 1/2", apatinio 
pajungimo 36 €

281.207.00.1 Vandens pripildymo mechanizmas type360 3/8", apatinio 
pajungimo 36 €

136.726.00.1 Vandens pripildymo mechanizmas type340 1/2", apatinio 
pajungimo 21 €

136.725.00.1 Vandens pripildymo mechanizmas type340 3/8", apatinio 
pajungimo 21 €

283.313.21.2

Type290-380 universalus vandens pripildymo ir nuleidimo 
mechanizmų komplektas. Vandens nuleidimo mechanizmas 
dvigubo nuleidimo, prileidimo mechanizmas universalus 
(šoninio/apatinio pajungimo), su adapteriu 3/8" - 1/2", žalvarinis 
sriegis

106 €

282.303.21.2 Vandens nuleidimo mechanizmas type290, dvigubo nuleidimo, 
universalus 74 €

VANDENS PRIPILDYMO IR NULEIDIMO MECHANIZMAI KERAMINIAMS WC BAKELIAMS
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Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

116.010.00.1 Potinkinis pisuaro valdymas, paslėptam montavimui su hibridiniu 
šiluminiu sifonu, 220V 903 €

116.001.00.1
Potinkinė pisuaro dėžutė, skirta elektroniniam ar pneumatiniam 
pisuaro valdymui montuoti, universali, tinka pisuaro nuleidimo 
mygtukai, kurių art. Nr. prasideda 116.xxx.xx.x                                                                            

99 €

116.004.00.1

Potinkinė pisuaro dėžutė, skirta elektroniniam ar pneumatiniam 
pisuaro valdymui montuoti, universali, su sriegininiu pajungimu 
pisuarui, tinka pisuaro nuleidimo mygtukai, kurių art. Nr. 
prasideda 116.xxx.xx.x                                                                           

123 €

115.801.00.5

HyBasic potinkinė pisuaro dėžutė, skirta elektroniniam ar 
pneumatiniam HyBasic pisuaro valdymui montuoti, su uždarymo 
ventiliu                                                                       
Tinka tik šie pisuaro nuleidimo mygtukai:             
115.820.xx.5 (pneumatinis)                                    
115.817.xx.5 (elektroninis 230 V)                            
115.818.xx.5 (elektroninis 9 V baterija)                                                                                 

94 €

119.704.16.1 Pajungimo vamzdelis pisuarui, Ø 32 mm, juodas 32 €

152.489.16.1 Vamzdelis pisuarui, Ø 32 mm, juodas                                                                                     13 €

116.077.00.1
Geberit pisuarų valdymo sistema su elektronine nuleidimo 
funkcija, maitinama iš baterijos, virštinkinė, paslėptam montavimui 
už pisuaro  (prekyboje nuo 2021-07-01)

700 €

116.076.00.1
Geberit pisuarų valdymo sistema su elektronine nuleidimo 
funkcija, maitinama 220 V, virštinkinė, paslėptam montavimui už 
pisuaro  (prekyboje nuo 2021-07-01)

700 €
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281.004.00.1 Vandens pripildymo mechanizmas type380 su adapteriu 3/8" - 
1/2", žalvarinis sriegis, šoninio pajungimo 48 €

136.739.00.3 Vandens pripildymo mechanizmas type333 3/8", žalvarinis sriegis, 
šoninio pajungimo, pakuotė lietuvių kalba 18 €

136.740.00.3 Vandens pripildymo mechanizmas type333 su adapteriu 3/8" - 
1/2", žalvarinis sriegis, šoninio pajungimo, pakuotė lietuvių kalba 33 €

281.208.00.1 Vandens pripildymo mechanizmas type360 1/2", apatinio 
pajungimo 36 €

281.207.00.1 Vandens pripildymo mechanizmas type360 3/8", apatinio 
pajungimo 36 €

136.726.00.1 Vandens pripildymo mechanizmas type340 1/2", apatinio 
pajungimo 21 €

136.725.00.1 Vandens pripildymo mechanizmas type340 3/8", apatinio 
pajungimo 21 €

283.313.21.2

Type290-380 universalus vandens pripildymo ir nuleidimo 
mechanizmų komplektas. Vandens nuleidimo mechanizmas 
dvigubo nuleidimo, prileidimo mechanizmas universalus 
(šoninio/apatinio pajungimo), su adapteriu 3/8" - 1/2", žalvarinis 
sriegis

106 €

282.303.21.2 Vandens nuleidimo mechanizmas type290, dvigubo nuleidimo, 
universalus 74 €

VANDENS PRIPILDYMO IR NULEIDIMO MECHANIZMAI KERAMINIAMS WC BAKELIAMS
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Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

136.919.21.2 Vandens nuleidimo mechanizmas type240, dvigubo nuleidimo, 
universalus, pakuotė lietuvių kalba 46 €

150.750.21.1

Vonios sifonas, su paspaudimo funkcija PushControl, padidinto 
vandens pralaidumo, ypač komfortobilus:                                                                   
standartinėms vonioms, chromuotas blizgus 103 €

150.751.21.1 ilgoms vonioms, chromuotas blizgus     132 €

150.752.21.1 aukštoms vonioms, chromuotas blizgus 132 €

150.501.00.1
Vonios sifonas su vandens išleidimu ir persipylimu, be dangtelių, 
standartinėms vonioms                                                                                                                                                                 
Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm

46 €

150.505.00.1
Vonios sifonas su vandens išleidimu ir persipylimu, be dangtelių, 
prailgintas                                                                                                                                      
Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm

46 €

150.221.21.1

Dangtelis vonios sifonui. Tinka sifonams 150.501.00.1, 
150.505.00.1                                                                                                     
chromuotas blizgus, su dangteliu persipylimo skylei                                                               

20 €

150.221.11.1 baltas, su dangteliu persipilymo skylei 25 €

150.221.45.1 auksinis, su dangteliu persipilymo skylei 694 €

150.221.46.1 chromuotas matinis, su dangteliu persipilymo skylei 28 €

150.520.21.1
Vonios sifonas su vandens išleidimu ir persipylimu, su 
chromuotais blizgiais dangteliais, standartinėms vonioms                                                                                                                                                          
Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm

58 €

150.525.21.1
Vonios sifonas su vandens išleidimu ir persipylimu, su 
chromuotais blizgiais dangteliais, prailgintas                                                                                                     
Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm

72 €

150.700.00.1
Vonios sifonas su vandens įbėgimu, išleidimu ir persipylimu, be 
dangtelių, standartinėms vonioms                                                                                                                                             
Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm

152 €

150.701.00.1
Vonios sifonas su vandens įbėgimu, išleidimu ir persipylimu, be 
dangtelių, prailgintas                                                                                                                                         
Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm 

172 €

SIFONAI
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150.425.21.1

Dangtelis vonios sifonui. Tinka sifonams 150.700.00.1, 
150.701.00.1                                                                 
chromuotas blizgus, su dangteliu persipylimo skylei 51 €

150.425.11.1 baltas, su dangteliu persipilymo skylei 51 €

150.425.45.1 auksinis, su dangteliu persipilymo skylei 856 €

150.425.46.1 chromuotas matinis, su dangteliu persipilymo skylei 66 €

150.710.21.1
Vonios sifonas su vandens įbėgimu, išleidimu ir persipylimu, su 
chromuotais blizgiais dangteliais, standartinėms vonioms                                                                                                                                           
Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm

273 €

150.711.21.1
Vonios sifonas su vandens įbėgimu, išleidimu ir persipylimu, su 
chromuotais blizgiais dangteliais, prailgintas                                                                                                                                            
Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm 

293 €

150.582.21.1 Dušo padėklo sifonas d90, hidrouždaris 30 mm, komplekte su 
plaukų gaudykle, su chromuotu blizgiu dangteliu 68 €

150.551.21.1 Dušo padėklo sifonas d90, hidrouždaris 50 mm, komplekte su 
plaukų gaudykle, su chromuotu blizgiu dangteliu 69 €

150.550.00.1 Dušo padėklo sifonas d90, hidrouždaris 50 mm, komplekte su 
plaukų gaudykle, be dangtelio 49 €

150.265.11.1 Dušo padėklo sifono dangtelis d90:                                                  
baltas 23 €

150.681.21.1 Dušo padėklo sifonas d52, komplekte su chromuotu blizgiu 
dangteliu 35 €

150.680.00.1 Dušo padėklo sifonas d52, be dangtelio 24 €

150.280.11.1
Dušo padėklo sfono dangtelis d52:                                                        
baltas 12 €

150.280.21.1 chromuotas blizgus 12 €

150.280.45.1 auksinis 284 €

150.280.46.1 chromuotas matinis 20 €

150.686.21.1 Dušo padėklo sifonas d62, komplekte su chromuotu blizgiu 
dangteliu 35 €

150.685.00.1 Dušo padėklo sifonas d62, be dangtelio 24 €
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136.919.21.2 Vandens nuleidimo mechanizmas type240, dvigubo nuleidimo, 
universalus, pakuotė lietuvių kalba 46 €

150.750.21.1

Vonios sifonas, su paspaudimo funkcija PushControl, padidinto 
vandens pralaidumo, ypač komfortobilus:                                                                   
standartinėms vonioms, chromuotas blizgus 103 €

150.751.21.1 ilgoms vonioms, chromuotas blizgus     132 €

150.752.21.1 aukštoms vonioms, chromuotas blizgus 132 €

150.501.00.1
Vonios sifonas su vandens išleidimu ir persipylimu, be dangtelių, 
standartinėms vonioms                                                                                                                                                                 
Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm

46 €

150.505.00.1
Vonios sifonas su vandens išleidimu ir persipylimu, be dangtelių, 
prailgintas                                                                                                                                      
Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm

46 €

150.221.21.1

Dangtelis vonios sifonui. Tinka sifonams 150.501.00.1, 
150.505.00.1                                                                                                     
chromuotas blizgus, su dangteliu persipylimo skylei                                                               

20 €

150.221.11.1 baltas, su dangteliu persipilymo skylei 25 €

150.221.45.1 auksinis, su dangteliu persipilymo skylei 694 €

150.221.46.1 chromuotas matinis, su dangteliu persipilymo skylei 28 €

150.520.21.1
Vonios sifonas su vandens išleidimu ir persipylimu, su 
chromuotais blizgiais dangteliais, standartinėms vonioms                                                                                                                                                          
Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm

58 €

150.525.21.1
Vonios sifonas su vandens išleidimu ir persipylimu, su 
chromuotais blizgiais dangteliais, prailgintas                                                                                                     
Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm

72 €

150.700.00.1
Vonios sifonas su vandens įbėgimu, išleidimu ir persipylimu, be 
dangtelių, standartinėms vonioms                                                                                                                                             
Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm

152 €

150.701.00.1
Vonios sifonas su vandens įbėgimu, išleidimu ir persipylimu, be 
dangtelių, prailgintas                                                                                                                                         
Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm 

172 €

SIFONAI
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150.425.21.1

Dangtelis vonios sifonui. Tinka sifonams 150.700.00.1, 
150.701.00.1                                                                 
chromuotas blizgus, su dangteliu persipylimo skylei 51 €

150.425.11.1 baltas, su dangteliu persipilymo skylei 51 €

150.425.45.1 auksinis, su dangteliu persipilymo skylei 856 €

150.425.46.1 chromuotas matinis, su dangteliu persipilymo skylei 66 €

150.710.21.1
Vonios sifonas su vandens įbėgimu, išleidimu ir persipylimu, su 
chromuotais blizgiais dangteliais, standartinėms vonioms                                                                                                                                           
Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm

273 €

150.711.21.1
Vonios sifonas su vandens įbėgimu, išleidimu ir persipylimu, su 
chromuotais blizgiais dangteliais, prailgintas                                                                                                                                            
Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm 

293 €

150.582.21.1 Dušo padėklo sifonas d90, hidrouždaris 30 mm, komplekte su 
plaukų gaudykle, su chromuotu blizgiu dangteliu 68 €

150.551.21.1 Dušo padėklo sifonas d90, hidrouždaris 50 mm, komplekte su 
plaukų gaudykle, su chromuotu blizgiu dangteliu 69 €

150.550.00.1 Dušo padėklo sifonas d90, hidrouždaris 50 mm, komplekte su 
plaukų gaudykle, be dangtelio 49 €

150.265.11.1 Dušo padėklo sifono dangtelis d90:                                                  
baltas 23 €

150.681.21.1 Dušo padėklo sifonas d52, komplekte su chromuotu blizgiu 
dangteliu 35 €

150.680.00.1 Dušo padėklo sifonas d52, be dangtelio 24 €

150.280.11.1
Dušo padėklo sfono dangtelis d52:                                                        
baltas 12 €

150.280.21.1 chromuotas blizgus 12 €

150.280.45.1 auksinis 284 €

150.280.46.1 chromuotas matinis 20 €

150.686.21.1 Dušo padėklo sifonas d62, komplekte su chromuotu blizgiu 
dangteliu 35 €

150.685.00.1 Dušo padėklo sifonas d62, be dangtelio 24 €

Geberit pagrindinių produktų kainynas 2021 www.geberit.lt 19



Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

150.285.11.1
Dušo padėklo sifono dangtelis d62:                                                              
baltas 18 €

150.285.21.1 chromuotas blizgus 12 €

150.285.45.1 auksinis 284 €

150.285.46.1 chromuotas matinis 20 €

 151.035.21.1
Praustuvo sifonas, d40, savaime išsivalantis:                                         
chromuotas blizgus   50 €

151.035.11.1 baltas 29 €

 151.034.21.1
Praustuvo sifonas, d32, savaime išsivalantis:                                         
chromuotas blizgus   50 €

151.034.11.1 baltas 29 €

 151.120.11.1

Potinkinis praustuvo sifonas, su sienine dėžute ir montavimo dalių 
rinkiniu:
baltas  80 €

151.120.21.1 chromuotas blizgus 101 €
151.121.00.1 nerūdijantis plienas, šveistas 142 €

151.116.11.1
Praustuvo sifonas, baldinis, taupantis vietą:                        
baltas d32 50 €

151.117.11.1 baltas d40 49 €

151.107.11.1 Praustuvo/plautuvės sifonas, d40, jungtis 1/1/2" ir 1 1/4" 
(pridedamas perėjimas), taupantis vietą, baldinis, baltos spalvos 21 €

151.108.11.1
Bidė sifonas, d40:                                                                                  
baltas 15 €

151.108.21.1 chromuotas, blizgus 42 €

152.950.11.1 Pisuaro sifonas, horizontalus išbėgimas, D50                                                                                     27 €

152.951.11.1 Pisuaro sifonas, vertikalus išbėgimas, D50   29 €
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Nuotrauka Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € su 
PVM

150.285.11.1
Dušo padėklo sifono dangtelis d62:                                                              
baltas 18 €

150.285.21.1 chromuotas blizgus 12 €

150.285.45.1 auksinis 284 €

150.285.46.1 chromuotas matinis 20 €

 151.035.21.1
Praustuvo sifonas, d40, savaime išsivalantis:                                         
chromuotas blizgus   50 €

151.035.11.1 baltas 29 €

 151.034.21.1
Praustuvo sifonas, d32, savaime išsivalantis:                                         
chromuotas blizgus   50 €

151.034.11.1 baltas 29 €

 151.120.11.1

Potinkinis praustuvo sifonas, su sienine dėžute ir montavimo dalių 
rinkiniu:
baltas  80 €

151.120.21.1 chromuotas blizgus 101 €
151.121.00.1 nerūdijantis plienas, šveistas 142 €

151.116.11.1
Praustuvo sifonas, baldinis, taupantis vietą:                        
baltas d32 50 €

151.117.11.1 baltas d40 49 €

151.107.11.1 Praustuvo/plautuvės sifonas, d40, jungtis 1/1/2" ir 1 1/4" 
(pridedamas perėjimas), taupantis vietą, baldinis, baltos spalvos 21 €

151.108.11.1
Bidė sifonas, d40:                                                                                  
baltas 15 €

151.108.21.1 chromuotas, blizgus 42 €

152.950.11.1 Pisuaro sifonas, horizontalus išbėgimas, D50                                                                                     27 €

152.951.11.1 Pisuaro sifonas, vertikalus išbėgimas, D50   29 €
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Geberit dušo sprendimai
Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2021 01 01 iki 2021 12 31

Nuotrauka Art. Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € 
su PVM

154.260.11.1
Geberit Setaplano dušo paviršius:                         
B80cm L80cm 829 €

154.270.11.1 B90cm L90cm 829 €
154.280.11.1 B100cm L100cm 979 €
154.290.11.1 B120cm L120cm 1 183 €
154.292.11.1 B75cm L90cm 829 €
154.293.11.1 B75cm L170cm 1 469 €
154.262.11.1 B80cm L100cm 979 €
154.264.11.1 B80cm L120cm 1 091 €
154.266.11.1 B80cm L140cm 1 183 €
154.267.11.1 B80cm L150cm 1 224 €
154.268.11.1 B80cm L160cm 1 316 €
154.269.11.1 B80cm L170cm 1 469 €
154.271.11.1 B90cm L100cm 979 €
154.273.11.1 B90cm L120cm 1 091 €
154.275.11.1 B90cm L140cm 1 183 €
154.277.11.1 B90cm L160cm 1 316 €
154.278.11.1 B90cm L170cm 1 469 €
154.279.11.1 B90cm L180cm 2 601 €
154.282.11.1 B100cm L120cm 1 091 €
154.284.11.1 B100cm L140cm 1 183 €
154.286.11.1 B100cm L160cm 1 316 €

*Užsakant Setaplano dušo paviršių būtina pasirinkti šiuos produktus: pasirinktas Geberit Setaplano dušo paviršius 
+ pagal dušo paviršiaus dydį pasirinktas montavimo rėmas + pasirinktas dušo paviršiaus montavimo komplektas

Geberit Setaplano dušo paviršius (Varicor®, baltas matinis)

*Geberit sanitarinių sistemų kainoraštyje pateikta tik dalis asortimento produktų. Detalią techninę 
produktų informaciją ir asortimentą galite rasti Geberit elektroniniame kataloge adresu 
https://catalog.geberit.lt arba išmaniuoju telefonu nuskanavus žemiau esantį QR kodą:

B matmuo

L 
m
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m

uo
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Geberit dušo sprendimai
Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2021 01 01 iki 2021 12 31

Nuotrauka Art. Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € 
su PVM

154.260.11.1
Geberit Setaplano dušo paviršius:                         
B80cm L80cm 829 €

154.270.11.1 B90cm L90cm 829 €
154.280.11.1 B100cm L100cm 979 €
154.290.11.1 B120cm L120cm 1 183 €
154.292.11.1 B75cm L90cm 829 €
154.293.11.1 B75cm L170cm 1 469 €
154.262.11.1 B80cm L100cm 979 €
154.264.11.1 B80cm L120cm 1 091 €
154.266.11.1 B80cm L140cm 1 183 €
154.267.11.1 B80cm L150cm 1 224 €
154.268.11.1 B80cm L160cm 1 316 €
154.269.11.1 B80cm L170cm 1 469 €
154.271.11.1 B90cm L100cm 979 €
154.273.11.1 B90cm L120cm 1 091 €
154.275.11.1 B90cm L140cm 1 183 €
154.277.11.1 B90cm L160cm 1 316 €
154.278.11.1 B90cm L170cm 1 469 €
154.279.11.1 B90cm L180cm 2 601 €
154.282.11.1 B100cm L120cm 1 091 €
154.284.11.1 B100cm L140cm 1 183 €
154.286.11.1 B100cm L160cm 1 316 €

*Užsakant Setaplano dušo paviršių būtina pasirinkti šiuos produktus: pasirinktas Geberit Setaplano dušo paviršius 
+ pagal dušo paviršiaus dydį pasirinktas montavimo rėmas + pasirinktas dušo paviršiaus montavimo komplektas

Geberit Setaplano dušo paviršius (Varicor®, baltas matinis)

*Geberit sanitarinių sistemų kainoraštyje pateikta tik dalis asortimento produktų. Detalią techninę 
produktų informaciją ir asortimentą galite rasti Geberit elektroniniame kataloge adresu 
https://catalog.geberit.lt arba išmaniuoju telefonu nuskanavus žemiau esantį QR kodą:
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Nuotrauka Art. Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € 
su PVM

154.460.00.1

Geberit Setaplano dušo paviršiaus montavimo 
rėmas, iki 100 cm, komplektuojamas su sifono ir 
4 kojelių komplektu:                                                                                  
B80cm L80cm 345 €

154.492.00.1 B75cm L90cm 345 €

154.462.00.1 B80cm L100cm 395 €

154.470.00.1 B90cm L90cm 345 €

154.471.00.1 B90cm L100cm 395 €

154.480.00.1 B100cm L100cm 395 €

154.493.00.1

Geberit Setaplano dušo paviršiaus montavimo 
rėmas, virš 100 cm, komplektuojamas su sifono ir 
6 kojelių komplektu:                                             
B75cm L170cm 592 €

154.464.00.1 B80cm L120cm 440 €

154.466.00.1 B80cm L140cm 477 €

154.467.00.1 B80cm L150cm 510 €

154.468.00.1 B80cm L160cm 550 €

154.469.00.1 B80cm L170cm 592 €

154.473.00.1 B90cm L120cm 440 €

154.475.00.1 B90cm L140cm 477 €

154.477.00.1 B90cm L160cm 550 €

154.478.00.1 B90cm L170cm 592 €

154.479.00.1 B90cm L180cm 643 €

154.482.00.1 B100cm L120cm 440 €

154.484.00.1 B100cm L140cm 477 €

154.486.00.1 B100cm L160cm 550 €

154.490.00.1 B120cm L120cm 477 €

154.010.00.1

Geberit Setaplano dušo paviršiaus montavimo 
komplektas:                                                        
sifonas (hidrouždoris 50 mm, d50mm, pralaidumas 
0,65 l/s) + 4 montavimo kojelės

207 €

154.020.00.1 sifonas (hidrouždoris 30 mm, d40mm, pralaidumas 
0,5 l/s) + 4 montavimo kojelės 207 €

154.013.00.1

Geberit Setaplano dušo paviršiaus montavimo 
komplektas:                                                              
sifonas (hidrouždoris 50 mm, d50mm, pralaidumas 
0,65 l/s) + 6 montavimo kojelės

240 €

154.021.00.1 sifonas (hidrouždoris 30 mm, d40mm, pralaidumas 
0,5 l/s) + 6 montavimo kojelės 240 €

Geberit Setaplano dušo paviršiaus montavimo rėmas

Geberit Setaplano dušo paviršiaus montavimo komplektas (sifonas ir rėmo kojelės)
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Nuotrauka Art. Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € 
su PVM

154.016.00.1

Geberit Setaplano dušo paviršaus sifonas, 
paviršiaus montavimui be montavimo rėmo:                                           
hidrouždoris 50 mm, d50 mm, pralaidumas 0,65 l/s 155 €

154.022.00.1 hidrouždoris 30 mm, d40 mm, pralaidumas 0,5 l/s 155 €

154.036.00.1 Geberit Setaplano dušo paviršiaus montavimo rėmo 
kojelių prailginimo rinkinys (2 vnt.), H18,5 cm

26 €

550.900.00.1
Geberit Olona kvaratinis dušo paviršius:                    
L80 B80 607 €

550.901.00.1 L90 B90 673 €

550.902.00.1 L100 B100 804 €

550.903.00.1 L120 B120 936 €

550.905.00.1
Geberit Olona stačiakampis dušo paviršius:                    
L90 B75 634 €

550.909.00.1 L100 B80 673 €

550.910.00.1 L100 B90 706 €

550.913.00.1 L120 B80 739 €

550.914.00.1 L120 B90 772 €

550.915.00.1 L120 B100 870 €

550.918.00.1 L140 B80 887 €

550.919.00.1 L140 B90 919 €

550.920.00.1 L140 B100 969 €

550.923.00.1 L160 B80 985 €

550.924.00.1 L160 B90 1 018 €

550.925.00.1 L160 B100 1 067 €

550.927.00.1 L170 B75 1 028 €

550.928.00.1 L170 B80 1 034 €

550.929.00.1 L170 B90 1 067 €

550.940.00.1 L180 B90 1 100 €

Geberit Setaplano dušo paviršiaus sifonai ir priedai

Geberit Olona dušo paviršius, komplekte su nuotekų sifono dangteliu                               
(dirbtinis akmuo, baltas matinis) prekyboje nuo 2021-04-01

*Užsakant Olona dušo paviršių būtina pasirinkti šiuos produktus: pasirinktas Geberit Olona dušo paviršius + pagal 
dušo paviršiaus dydį pasirinktas montavimo rinkinys + Geberit d90 dušo padėklo sifonas be dangtelio

B matmuo

L 

B matmuo

L 
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Nuotrauka Art. Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € 
su PVM

154.460.00.1

Geberit Setaplano dušo paviršiaus montavimo 
rėmas, iki 100 cm, komplektuojamas su sifono ir 
4 kojelių komplektu:                                                                                  
B80cm L80cm 345 €

154.492.00.1 B75cm L90cm 345 €

154.462.00.1 B80cm L100cm 395 €

154.470.00.1 B90cm L90cm 345 €

154.471.00.1 B90cm L100cm 395 €

154.480.00.1 B100cm L100cm 395 €

154.493.00.1

Geberit Setaplano dušo paviršiaus montavimo 
rėmas, virš 100 cm, komplektuojamas su sifono ir 
6 kojelių komplektu:                                             
B75cm L170cm 592 €

154.464.00.1 B80cm L120cm 440 €

154.466.00.1 B80cm L140cm 477 €

154.467.00.1 B80cm L150cm 510 €

154.468.00.1 B80cm L160cm 550 €

154.469.00.1 B80cm L170cm 592 €

154.473.00.1 B90cm L120cm 440 €

154.475.00.1 B90cm L140cm 477 €

154.477.00.1 B90cm L160cm 550 €

154.478.00.1 B90cm L170cm 592 €

154.479.00.1 B90cm L180cm 643 €

154.482.00.1 B100cm L120cm 440 €

154.484.00.1 B100cm L140cm 477 €

154.486.00.1 B100cm L160cm 550 €

154.490.00.1 B120cm L120cm 477 €

154.010.00.1

Geberit Setaplano dušo paviršiaus montavimo 
komplektas:                                                        
sifonas (hidrouždoris 50 mm, d50mm, pralaidumas 
0,65 l/s) + 4 montavimo kojelės

207 €

154.020.00.1 sifonas (hidrouždoris 30 mm, d40mm, pralaidumas 
0,5 l/s) + 4 montavimo kojelės 207 €

154.013.00.1

Geberit Setaplano dušo paviršiaus montavimo 
komplektas:                                                              
sifonas (hidrouždoris 50 mm, d50mm, pralaidumas 
0,65 l/s) + 6 montavimo kojelės

240 €

154.021.00.1 sifonas (hidrouždoris 30 mm, d40mm, pralaidumas 
0,5 l/s) + 6 montavimo kojelės 240 €

Geberit Setaplano dušo paviršiaus montavimo rėmas

Geberit Setaplano dušo paviršiaus montavimo komplektas (sifonas ir rėmo kojelės)
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Nuotrauka Art. Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € 
su PVM

154.016.00.1

Geberit Setaplano dušo paviršaus sifonas, 
paviršiaus montavimui be montavimo rėmo:                                           
hidrouždoris 50 mm, d50 mm, pralaidumas 0,65 l/s 155 €

154.022.00.1 hidrouždoris 30 mm, d40 mm, pralaidumas 0,5 l/s 155 €

154.036.00.1 Geberit Setaplano dušo paviršiaus montavimo rėmo 
kojelių prailginimo rinkinys (2 vnt.), H18,5 cm

26 €

550.900.00.1
Geberit Olona kvaratinis dušo paviršius:                    
L80 B80 607 €

550.901.00.1 L90 B90 673 €

550.902.00.1 L100 B100 804 €

550.903.00.1 L120 B120 936 €

550.905.00.1
Geberit Olona stačiakampis dušo paviršius:                    
L90 B75 634 €

550.909.00.1 L100 B80 673 €

550.910.00.1 L100 B90 706 €

550.913.00.1 L120 B80 739 €

550.914.00.1 L120 B90 772 €

550.915.00.1 L120 B100 870 €

550.918.00.1 L140 B80 887 €

550.919.00.1 L140 B90 919 €

550.920.00.1 L140 B100 969 €

550.923.00.1 L160 B80 985 €

550.924.00.1 L160 B90 1 018 €

550.925.00.1 L160 B100 1 067 €

550.927.00.1 L170 B75 1 028 €

550.928.00.1 L170 B80 1 034 €

550.929.00.1 L170 B90 1 067 €

550.940.00.1 L180 B90 1 100 €

Geberit Setaplano dušo paviršiaus sifonai ir priedai

Geberit Olona dušo paviršius, komplekte su nuotekų sifono dangteliu                               
(dirbtinis akmuo, baltas matinis) prekyboje nuo 2021-04-01

*Užsakant Olona dušo paviršių būtina pasirinkti šiuos produktus: pasirinktas Geberit Olona dušo paviršius + pagal 
dušo paviršiaus dydį pasirinktas montavimo rinkinys + Geberit d90 dušo padėklo sifonas be dangtelio

B matmuo

L 

B matmuo

L 
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Nuotrauka Art. Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € 
su PVM

554.955.00.1

Geberit Olona dušo paviršiaus montavimo rinkinys 
(kojelių aukštis 6-12 cm), paviršiams kurių ilgis (L 
matmuo) iki 140 cm:                                           
rinkinys 75 cm pločio paviršiui (B matmuo)            105 €

554.958.00.1 rinkinys 80 cm pločio paviršiui (B matmuo)  110 €

554.961.00.1 rinkinys 90 ir 100 cm pločio paviršiui (B matmuo)  117 €

554.964.00.1 rinkinys 120 cm pločio paviršiui (B matmuo) 136 €

554.955.00.2

Geberit Olona dušo paviršiaus montavimo rinkinys 
(kojelių aukštis 9-21 cm), paviršiams kurių ilgis (L 
matmuo) iki 140 cm:                                           
rinkinys 75 cm pločio paviršiui (B matmuo)            105 €

554.958.00.2 rinkinys 80 cm pločio paviršiui (B matmuo)  110 €

554.961.00.2 rinkinys 90 ir 100 cm pločio paviršiui (B matmuo)  117 €

554.964.00.2 rinkinys 120 cm pločio paviršiui (B matmuo) 136 €

554.956.00.1

Geberit Olona dušo paviršiaus montavimo rinkinys 
(kojelių aukštis 6-12 cm), paviršiams kurių ilgis (L 
matmuo) 140 cm ir daugiau:                                           
rinkinys 75 cm pločio paviršiui (B matmuo)            126 €

554.959.00.1 rinkinys 80 cm pločio paviršiui (B matmuo)  131 €

554.962.00.1 rinkinys 90 ir 100 cm pločio paviršiui (B matmuo)  138 €

554.956.00.2

Geberit Olona dušo paviršiaus montavimo rinkinys 
(kojelių aukštis 9-21 cm), paviršiams kurių ilgis (L 
matmuo) 140 cm ir daugiau:                                           
rinkinys 75 cm pločio paviršiui (B matmuo)            126 €

554.959.00.2 rinkinys 80 cm pločio paviršiui (B matmuo)  131 €

554.962.00.2 rinkinys 90 ir 100 cm pločio paviršiui (B matmuo)  138 €

150.550.00.1

Dušo padėklo sifonas d90, komplekte su plaukų 
gaudykle, be dangtelio:                                
hidrouždaris 50 mm 49 €

150.581.00.1 hidrouždaris 30 mm 59 €

Geberit Olona dušo paviršiaus montavimo rinkinys

Geberit Olona dušo paviršiaus sifonas
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Nuotrauka Art. Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € 
su PVM

154.152.00.1

CleanLine dušo latakas:                                                                                    
30 mm hidrouždoris, d40 išbėgimas                                                                   
montavimo aukštis 65-175 mm                                                     
pralaidumas = 0,4 l/s 225 €

154.150.00.1
50 mm hidrouždoris, d50 išbėgimas                                                     
montavimo aukštis 90-200 mm                                            
pralaidumas = 0,8 l/s

228 €

154.450.00.1
Juodas plienas/šveistas plienas:                               
L 30-90 cm 321 €

154.451.00.1 L 30-130 cm 482 €

154.453.00.1 L 30-160 cm 601 €

154.450.KS.1
Poliruotas plienas/šveistas plienas:                          
L 30-90 cm 321 €

154.451.KS.1 L 30-130  cm 482 €

154.453.KS.1 L 30-160 cm 601 €

154.456.00.1
Juodas plienas/šveistas plienas:                                 
L 30-90 cm 401 €

154.457.00.1 L 30-130 cm 594 €

154.456.KS.1
Poliruotas plienas/šveistas plienas:                             
L 30-90 cm 401 €

154.457.KS.1 L 30-130 cm 594 €

154.458.00.1
Šveistas plienas:                                                   L 
30-90 cm 434 €

154.459.00.1 L 30-130 cm 626 €

154.440.KS.1
Poliruotas plienas/šveistas plienas:                                  
L 30-90 cm 694 €

154.441.KS.1 L30-130 cm 895 €

154.440.QC.1

Šveistas juodas chromas/poliruotas juodas 
chromas:                                                                                                                                     
L 30-90 cm 694 €

154.441.QC.1 L 30-130 cm 895 €

154.440.39.1

Poliruota šampaninė spalva/šveista šampaninė 
spalva:                                                                        
L 30-90 cm

694 €

154.441.39.1 L 30-130 cm 895 €

Geberit Cleanline grindiniai dušo latakai

Dušo latako grotelės CleanLine20. Plotis 43 mm. Storis 8 mm. 30-90 cm, 
30-130 cm arba 30-160 cm ilgio

Dušo latako grotelės CleanLine60.  Plotis 43 mm. Storis 8 mm. 30-90 cm arba 30-130 cm ilgio

Dušo latako grotelės CleanLine60.  Plotis 47 mm. Storis 4 mm. 30-90 cm arba 30-130 cm ilgio

Dušo latako grotelės CleanLine80. Plotis 44 mm.  Storis 10 mm. 30-90 arba 30-130 cm ilgio

*Užsakant Geberit CleanLine dušo lataką būtina pasirinkti šiuos produktus: pasirinktas Geberit CleanLine dušo 
latakas + pasirinkto ilgio ir modelio CleanLine dušo latako grotelės
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Nuotrauka Art. Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € 
su PVM

554.955.00.1

Geberit Olona dušo paviršiaus montavimo rinkinys 
(kojelių aukštis 6-12 cm), paviršiams kurių ilgis (L 
matmuo) iki 140 cm:                                           
rinkinys 75 cm pločio paviršiui (B matmuo)            105 €

554.958.00.1 rinkinys 80 cm pločio paviršiui (B matmuo)  110 €

554.961.00.1 rinkinys 90 ir 100 cm pločio paviršiui (B matmuo)  117 €

554.964.00.1 rinkinys 120 cm pločio paviršiui (B matmuo) 136 €

554.955.00.2

Geberit Olona dušo paviršiaus montavimo rinkinys 
(kojelių aukštis 9-21 cm), paviršiams kurių ilgis (L 
matmuo) iki 140 cm:                                           
rinkinys 75 cm pločio paviršiui (B matmuo)            105 €

554.958.00.2 rinkinys 80 cm pločio paviršiui (B matmuo)  110 €

554.961.00.2 rinkinys 90 ir 100 cm pločio paviršiui (B matmuo)  117 €

554.964.00.2 rinkinys 120 cm pločio paviršiui (B matmuo) 136 €

554.956.00.1

Geberit Olona dušo paviršiaus montavimo rinkinys 
(kojelių aukštis 6-12 cm), paviršiams kurių ilgis (L 
matmuo) 140 cm ir daugiau:                                           
rinkinys 75 cm pločio paviršiui (B matmuo)            126 €

554.959.00.1 rinkinys 80 cm pločio paviršiui (B matmuo)  131 €

554.962.00.1 rinkinys 90 ir 100 cm pločio paviršiui (B matmuo)  138 €

554.956.00.2

Geberit Olona dušo paviršiaus montavimo rinkinys 
(kojelių aukštis 9-21 cm), paviršiams kurių ilgis (L 
matmuo) 140 cm ir daugiau:                                           
rinkinys 75 cm pločio paviršiui (B matmuo)            126 €

554.959.00.2 rinkinys 80 cm pločio paviršiui (B matmuo)  131 €

554.962.00.2 rinkinys 90 ir 100 cm pločio paviršiui (B matmuo)  138 €

150.550.00.1

Dušo padėklo sifonas d90, komplekte su plaukų 
gaudykle, be dangtelio:                                
hidrouždaris 50 mm 49 €

150.581.00.1 hidrouždaris 30 mm 59 €

Geberit Olona dušo paviršiaus montavimo rinkinys

Geberit Olona dušo paviršiaus sifonas
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Nuotrauka Art. Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € 
su PVM

154.152.00.1

CleanLine dušo latakas:                                                                                    
30 mm hidrouždoris, d40 išbėgimas                                                                   
montavimo aukštis 65-175 mm                                                     
pralaidumas = 0,4 l/s 225 €

154.150.00.1
50 mm hidrouždoris, d50 išbėgimas                                                     
montavimo aukštis 90-200 mm                                            
pralaidumas = 0,8 l/s

228 €

154.450.00.1
Juodas plienas/šveistas plienas:                               
L 30-90 cm 321 €

154.451.00.1 L 30-130 cm 482 €

154.453.00.1 L 30-160 cm 601 €

154.450.KS.1
Poliruotas plienas/šveistas plienas:                          
L 30-90 cm 321 €

154.451.KS.1 L 30-130  cm 482 €

154.453.KS.1 L 30-160 cm 601 €

154.456.00.1
Juodas plienas/šveistas plienas:                                 
L 30-90 cm 401 €

154.457.00.1 L 30-130 cm 594 €

154.456.KS.1
Poliruotas plienas/šveistas plienas:                             
L 30-90 cm 401 €

154.457.KS.1 L 30-130 cm 594 €

154.458.00.1
Šveistas plienas:                                                   L 
30-90 cm 434 €

154.459.00.1 L 30-130 cm 626 €

154.440.KS.1
Poliruotas plienas/šveistas plienas:                                  
L 30-90 cm 694 €

154.441.KS.1 L30-130 cm 895 €

154.440.QC.1

Šveistas juodas chromas/poliruotas juodas 
chromas:                                                                                                                                     
L 30-90 cm 694 €

154.441.QC.1 L 30-130 cm 895 €

154.440.39.1

Poliruota šampaninė spalva/šveista šampaninė 
spalva:                                                                        
L 30-90 cm

694 €

154.441.39.1 L 30-130 cm 895 €

Geberit Cleanline grindiniai dušo latakai

Dušo latako grotelės CleanLine20. Plotis 43 mm. Storis 8 mm. 30-90 cm, 
30-130 cm arba 30-160 cm ilgio

Dušo latako grotelės CleanLine60.  Plotis 43 mm. Storis 8 mm. 30-90 cm arba 30-130 cm ilgio

Dušo latako grotelės CleanLine60.  Plotis 47 mm. Storis 4 mm. 30-90 cm arba 30-130 cm ilgio

Dušo latako grotelės CleanLine80. Plotis 44 mm.  Storis 10 mm. 30-90 arba 30-130 cm ilgio

*Užsakant Geberit CleanLine dušo lataką būtina pasirinkti šiuos produktus: pasirinktas Geberit CleanLine dušo 
latakas + pasirinkto ilgio ir modelio CleanLine dušo latako grotelės
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Nuotrauka Art. Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € 
su PVM

154.307.00.1 CleanLine20 grotelių jungtis 48 €

154.308.00.1 CleanLine60 grotelių jungtis 48 €

154.309.00.1 CleanLine80 grotelių jungtis 48 €

154.455.00.1 Geberit CleanLine dušo latako grotelių elementas 
įklijuojamai plytelei, nerūdijantis plienas 297 €

154.052.00.1

Dušo trapas su grotelėmis:                                                                                        
30 mm hidrouždoris, d40 išbėgimas                                                                                      
montavimo aukštis 65-175 mm                                                    
pralaidumas = 0,4 l/s

177 €

154.050.00.1

Dušo trapas su grotelėmis:                                                                                  
50 mm hidrouždoris, d50 išbėgimas                                                         
montavimo aukštis 90-200 mm                                               
pralaidumas = 0,8 l/s

161 €

154.310.00.1 Nerūdijantis plienas, su antivandaliniu fiksavimu 29 €

154.312.00.1 Kvadratinis dizainas. Šveistas nerūdijantis plienas 161 €

154.311.00.1 Apvalus dizainas. Šveistas nerūdijantis plienas 161 €

Dušo trapo grotelės. 8 x 8 cm

Geberit grindiniai dušo trapai, komplekte su 8x8 cm nerūdijančio plieno grotelėmis

Geberit CleanLine dušo latako grotelių elementas įklijuojamai plytelei

Dušo latako CleanLine grotelių jungtys, užsakoma papildomai jungiant kelis latakus

*Geberit CleanLine dušo latako grotelių elemento įklijuojamai plytelei montavimo pavyzdžiai
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Nuotrauka Art. Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € 
su PVM

457.534.00.1

Kombifix sieninis dušo latakas:                                                     
50 mm hidrouždoris, d50 išbėgimas                                           
montavimo aukštis 90-200 mm                                                        
pralaidumas = 0,8 l/s

442 €

457.536.00.1

Kombifix sieninis dušo latakas:                                                     
30 mm hidrouždoris, d40 išbėgimas                                           
montavimo aukštis 65-90 mm                                                        
pralaidumas = 0,4 l/s

460 €

111.591.00.1

Duofix sieninis dušo latakas:                               
50 mm hidrouždoris, d50 išbėgimas                                           
montavimo aukštis 90-200 mm                                                        
pralaidumas = 0,8 l/s                                                                                                

406 €

111.593.00.1

Duofix sieninis dušo latakas:                           
30 mm hidrouždoris, d40 išbėgimas                                           
montavimo aukštis 65-90 mm                                                        
pralaidumas = 0,4 l/s                                                                                               

424 €

111.815.00.1 Duofix sieniniai laikikliai 28 €

154.335.11.1
Sieninio dušo latako dangtelis, 3,2x5 cm:                                                                                                                          
baltas, plastikas

91 €

154.335.21.1 blizgiai chromuotas, plastikas 116 €

154.336.FW.1 šveistas nerūdijantis plienas 145 €

154.337.FW.1 šveistas nerūdijantis plienas, su antivandaliniu 
fiksavimu 181 €

154.338.00.1
Sieninio dušo latako dangtelis, plytelėms įklijuoti:              
be rėmelio

116 €

154.339.00.1 su rėmeliu 181 €

154.340.FW.1 Sieninio dušo latako vandens surinkimo profilis, 
šveistas nerūdijantis plienas, L=115 cm 145 €

Geberit sieniniai dušo latakai ir priedai

Kombifix mūro sienai skirti sieniniai dušo latakai

Duofix lengvos konstrukcijos sienai skirti sieniniai dušo latakai

Vandens nukreipimo profilis, užsakoma papildomai montuojant sieninį lataką ir formuojant L krypties 
nuolydį

Sieninio dušo latako dangteliai

*Užsakant Geberit sieninį dušo lataką būtina pasirinkti šiuos produktus: pasirinktas sieninis dušo latakas + 
pasirinkto modelio Geberit sieninio dušo latako dangtelis
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Nuotrauka Art. Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € 
su PVM

154.307.00.1 CleanLine20 grotelių jungtis 48 €

154.308.00.1 CleanLine60 grotelių jungtis 48 €

154.309.00.1 CleanLine80 grotelių jungtis 48 €

154.455.00.1 Geberit CleanLine dušo latako grotelių elementas 
įklijuojamai plytelei, nerūdijantis plienas 297 €

154.052.00.1

Dušo trapas su grotelėmis:                                                                                        
30 mm hidrouždoris, d40 išbėgimas                                                                                      
montavimo aukštis 65-175 mm                                                    
pralaidumas = 0,4 l/s

177 €

154.050.00.1

Dušo trapas su grotelėmis:                                                                                  
50 mm hidrouždoris, d50 išbėgimas                                                         
montavimo aukštis 90-200 mm                                               
pralaidumas = 0,8 l/s

161 €

154.310.00.1 Nerūdijantis plienas, su antivandaliniu fiksavimu 29 €

154.312.00.1 Kvadratinis dizainas. Šveistas nerūdijantis plienas 161 €

154.311.00.1 Apvalus dizainas. Šveistas nerūdijantis plienas 161 €

Dušo trapo grotelės. 8 x 8 cm

Geberit grindiniai dušo trapai, komplekte su 8x8 cm nerūdijančio plieno grotelėmis

Geberit CleanLine dušo latako grotelių elementas įklijuojamai plytelei

Dušo latako CleanLine grotelių jungtys, užsakoma papildomai jungiant kelis latakus

*Geberit CleanLine dušo latako grotelių elemento įklijuojamai plytelei montavimo pavyzdžiai
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Nuotrauka Art. Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Kaina € 
su PVM

457.534.00.1

Kombifix sieninis dušo latakas:                                                     
50 mm hidrouždoris, d50 išbėgimas                                           
montavimo aukštis 90-200 mm                                                        
pralaidumas = 0,8 l/s

442 €

457.536.00.1

Kombifix sieninis dušo latakas:                                                     
30 mm hidrouždoris, d40 išbėgimas                                           
montavimo aukštis 65-90 mm                                                        
pralaidumas = 0,4 l/s

460 €

111.591.00.1

Duofix sieninis dušo latakas:                               
50 mm hidrouždoris, d50 išbėgimas                                           
montavimo aukštis 90-200 mm                                                        
pralaidumas = 0,8 l/s                                                                                                

406 €

111.593.00.1

Duofix sieninis dušo latakas:                           
30 mm hidrouždoris, d40 išbėgimas                                           
montavimo aukštis 65-90 mm                                                        
pralaidumas = 0,4 l/s                                                                                               

424 €

111.815.00.1 Duofix sieniniai laikikliai 28 €

154.335.11.1
Sieninio dušo latako dangtelis, 3,2x5 cm:                                                                                                                          
baltas, plastikas

91 €

154.335.21.1 blizgiai chromuotas, plastikas 116 €

154.336.FW.1 šveistas nerūdijantis plienas 145 €

154.337.FW.1 šveistas nerūdijantis plienas, su antivandaliniu 
fiksavimu 181 €

154.338.00.1
Sieninio dušo latako dangtelis, plytelėms įklijuoti:              
be rėmelio

116 €

154.339.00.1 su rėmeliu 181 €

154.340.FW.1 Sieninio dušo latako vandens surinkimo profilis, 
šveistas nerūdijantis plienas, L=115 cm 145 €

Geberit sieniniai dušo latakai ir priedai

Kombifix mūro sienai skirti sieniniai dušo latakai

Duofix lengvos konstrukcijos sienai skirti sieniniai dušo latakai

Vandens nukreipimo profilis, užsakoma papildomai montuojant sieninį lataką ir formuojant L krypties 
nuolydį

Sieninio dušo latako dangteliai

*Užsakant Geberit sieninį dušo lataką būtina pasirinkti šiuos produktus: pasirinktas sieninis dušo latakas + 
pasirinkto modelio Geberit sieninio dušo latako dangtelis
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Nuotrauka Art. Nr. Aprašymas Kaina EUR 
su PVM

146.201.11.1

AquaClean Mera Classic pakabinamas WC puodas su 
apiplovimo funkcija - WC puodas (speciali keramikos danga 
KeraTect) be vidinio apvado, su TurboFlush itin tylia vandens 
nuleidimo technologija, WC dangtis su soft-close funkcija, 
blogų kvapų šalinimas per keraminį filtrą, vartotojo 
atpažinimas, hibridinis dvigubas Whirlspray purkštukas, 
standartinis apiplovimas (5 intensyvumo ir pozicijos žingsniai), 
moterų intymiosios higienos funkcija, purkštuko pozicijos 
reguliavimas, purkštuko dezinfekcija vandeniu prieš ir po 
naudojimosi, hibrinis vandens šildymo įrenginys, vandens 
temperatūros reguliavimas, nukalkinimo funkcija, oro 
džiovintuvas, 4 programuojami vartotojo profiliai, nuotolinio 
valdymo pultelis:                                                                         
Balta apdaila 5 548 €

146.201.21.1 Blizgiai chromuota apdaila 5 701 €

146.241.11.1

AquaClean Mera Classic pastatomas WC puodas su 
apiplovimo funkcija, su balta apdaila, komplete su išoriniu 
vandens bakelio moduliu (aukštos kokybės balta 
laminuota apdaila) - WC puodas (speciali keramikos danga 
KeraTect) be vidinio apvado, su TurboFlush itin tylia vandens 
nuleidimo technologija, WC dangtis su soft-close funkcija, 
blogų kvapų šalinimas per keraminį filtrą, vartotojo 
atpažinimas, hibridinis dvigubas Whirlspray purkštukas, 
standartinis apiplovimas (5 intensyvumo ir pozicijos žingsniai), 
moterų intymiosios higienos funkcija, purkštuko pozicijos 
reguliavimas, purkštuko dezinfekcija vandeniu prieš ir po 
naudojimosi, hibrinis vandens šildymo įrenginys, vandens 
temperatūros reguliavimas, nukalkinimo funkcija, oro 
džiovintuvas, 4 programuojami vartotojo profiliai, nuotolinio 
valdymo pultelis, norimas sėdimosios pozicijos aukštis (44-56 
cm) nustatomas montavimo metu. Galimybė vandens 
nuleidimą vykdyti nuotoliniu pulteliu

7 265 €

Galioja nuo 2021 01 01 iki 2021 12 31

Geberit AquaClean produktų kainynas

*Geberit sanitarinių sistemų kainoraštyje pateikta tik dalis asortimento produktų. Detalią techninę 
produktų informaciją ir asortimentą galite rasti Geberit elektroniniame kataloge adresu 
https://catalog.geberit.lt arba išmaniuoju telefonu nuskanavus žemiau esantį QR kodą:

Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM

WC puodai su apiplovimo funkcija
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Nuotrauka Art. Nr. Aprašymas Kaina EUR 
su PVM

146.201.11.1

AquaClean Mera Classic pakabinamas WC puodas su 
apiplovimo funkcija - WC puodas (speciali keramikos danga 
KeraTect) be vidinio apvado, su TurboFlush itin tylia vandens 
nuleidimo technologija, WC dangtis su soft-close funkcija, 
blogų kvapų šalinimas per keraminį filtrą, vartotojo 
atpažinimas, hibridinis dvigubas Whirlspray purkštukas, 
standartinis apiplovimas (5 intensyvumo ir pozicijos žingsniai), 
moterų intymiosios higienos funkcija, purkštuko pozicijos 
reguliavimas, purkštuko dezinfekcija vandeniu prieš ir po 
naudojimosi, hibrinis vandens šildymo įrenginys, vandens 
temperatūros reguliavimas, nukalkinimo funkcija, oro 
džiovintuvas, 4 programuojami vartotojo profiliai, nuotolinio 
valdymo pultelis:                                                                         
Balta apdaila 5 548 €

146.201.21.1 Blizgiai chromuota apdaila 5 701 €

146.241.11.1

AquaClean Mera Classic pastatomas WC puodas su 
apiplovimo funkcija, su balta apdaila, komplete su išoriniu 
vandens bakelio moduliu (aukštos kokybės balta 
laminuota apdaila) - WC puodas (speciali keramikos danga 
KeraTect) be vidinio apvado, su TurboFlush itin tylia vandens 
nuleidimo technologija, WC dangtis su soft-close funkcija, 
blogų kvapų šalinimas per keraminį filtrą, vartotojo 
atpažinimas, hibridinis dvigubas Whirlspray purkštukas, 
standartinis apiplovimas (5 intensyvumo ir pozicijos žingsniai), 
moterų intymiosios higienos funkcija, purkštuko pozicijos 
reguliavimas, purkštuko dezinfekcija vandeniu prieš ir po 
naudojimosi, hibrinis vandens šildymo įrenginys, vandens 
temperatūros reguliavimas, nukalkinimo funkcija, oro 
džiovintuvas, 4 programuojami vartotojo profiliai, nuotolinio 
valdymo pultelis, norimas sėdimosios pozicijos aukštis (44-56 
cm) nustatomas montavimo metu. Galimybė vandens 
nuleidimą vykdyti nuotoliniu pulteliu

7 265 €

Galioja nuo 2021 01 01 iki 2021 12 31

Geberit AquaClean produktų kainynas

*Geberit sanitarinių sistemų kainoraštyje pateikta tik dalis asortimento produktų. Detalią techninę 
produktų informaciją ir asortimentą galite rasti Geberit elektroniniame kataloge adresu 
https://catalog.geberit.lt arba išmaniuoju telefonu nuskanavus žemiau esantį QR kodą:

Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM

WC puodai su apiplovimo funkcija
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Nuotrauka Art. Nr. Aprašymas Kaina EUR 
su PVM

146.211.11.1

AquaClean Mera Comfort pakabinamas WC puodas su 
apiplovimo funkcija - WC puodas (speciali keramikos danga 
KeraTect) be vidinio apvado, su TurboFlush itin tylia vandens 
nuleidimo technologija, WC dangtis su soft-close funkcija ir 
automatiniu atidarymu bei uždarymu, sėdynės elektrinio 
šildymo funkcija, naktinio apšvietimo funkcija (programuojama, 
spalvos pasirenkamos),  blogų kvapų šalinimas per keraminį 
filtrą, vartotojo atpažinimas, hibridinis dvigubas Whirlspray 
purkštukas, standartinis apiplovimas (5 intensyvumo ir 
pozicijos žingsniai), moterų intymiosios higienos funkcija, 
purkštuko pozicijos reguliavimas, purkštuko dezinfekcija 
vandeniu prieš ir po naudojimosi, hibrinis vandens šildymo 
įrenginys, vandens temperatūros reguliavimas, nukalkinimo 
funkcija, oro džiovintuvas, 4 programuojami vartotojo profiliai, 
nuotolinio valdymo pultelis:                                                               
Balta apdaila 6 614 €

146.211.21.1 Blizgiai chromuota apdaila 6 764 €

146.221.11.1

AquaClean Sela pakabinamas WC puodas su apiplovimo 
funkcija - WC puodas (speciali keramikos danga KeraTect) be 
vidinio apvado, su atnaujinta TurboFlush 2.0 itin tylia vandens 
nuleidimo technologija, itin plonas naujo dizaino WC dangtis su 
soft-close funkcija, naktinio apšvietimo funkcija 
(programuojama, 7 spalvų pasirinkimo variantai), vartotojo 
atpažinimo funkcija, hibridinis Whirlspray purkštukas, 
standartinis apiplovimas (5 intensyvumo ir pozicijos žingsniai), 
moterų intymiosios higienos funkcija, purkštuko pozicijos 
reguliavimas, purkštuko dezinfekcija vandeniu prieš ir po 
naudojimosi, patentuotas momentinis vandens šildytuvas, 
užtikrinantis tiesioginį ir ilgalaikį šilto vandens komfortą, 
vandens temperatūros reguliavimas, nukalkinimo funkcija, 4 
programuojami vartotojo profiliai, nuotolinio valdymo pultelis, 
papildomai galimybė valdyti funkcijas mobiliąja Geberit 
Aquaclean aplikacija (ant keramikos nėra mechaninio valdymo 
skydelio):                                                                            
Baltas apdailos dangtelis 3 538 €

146.221.21.1 Blizgus chromuotas apdailos dangtelis 3 591 €

146.130.11.2

AquaClean 4000 WC dangtis su apiplovimo funkcija, baltas 
- vandens pašildymas iki 38 C; apiplovimas, purkštuko 
intensyvumo reguliavimas 5 žingsniais, vandens šildytuvo 
įjungimas/išjungimas, soft-close dangtis ir sėdynė, purkštuko 
dezinfekcija vandeniu prieš ir po naudojimosi. Montuojamas 
varžtais iš apačios, tinka WC puodams su išoriniais tvirtinimais

856 €

WC dangčiai su apiplovimo funkcija
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Nuotrauka Art. Nr. Aprašymas Kaina EUR 
su PVM

146.271.11.1

AquaClean Tuma Comfort  WC dangtis su apiplovimo 
funkcija - AquaClean sistema ir visi mechanizmai integruoti į 
kompaktiško dydžio dangtį. Pagrindinės savybės ir funkcijos - 
WhirlSpray purkštuko technologija su penkiais atskirai 
reguliuojamais srovės intensyvumo rėžimais (reguliuojama 
purkštuko padėtis, pulsuojanti vandens srovė), moterų 
intymiosios higienos funkcija, šildoma WC sėdynė, greito 
nuėmimo dangtis su švelniai nusileidžiančio mechanizmo 
funkcija, džiovintuvas, nemalonių kvapų šalinimo funkcija, 
momentinis vandens pašildymas, nukalkinimo funkcija, 
naudotoją aptinkantis jutiklis, patogus nuotolinio valdymo 
pultelis, atviri universalūs pajungimo mazgai:                                                                                 
Baltas apdailos dangtelis 2 739 €

146.271.SI.1 Balto stiklo apdailos dangtelis 2 798 €

146.271.SJ.1 Juodo stiklo apdailos dangtelis 2 798 €

146.271.FW.1 Šveisto nerūdijančio plieno apdailos dangtelis 2 829 €

146.071.11.1

AquaClean Tuma Classic  WC dangtis su apiplovimo 
funkcija, su baltu apdailos dangteliu - AquaClean sistema ir 
visi mechanizmai integruoti į kompaktiško dydžio dangtį. 
Pagrindinės savybės ir funkcijos - WhirlSpray purkštuko 
technologija su penkiais atskirai reguliuojamais srovės 
intensyvumo rėžimais (reguliuojama purkštuko padėtis, 
pulsuojanti vandens srovė), greito nuėmimo dangtis su švelniai 
nusileidžiančio mechanizmo funkcija,  momentinis vandens 
pašildymas, nukalkinimo funkcija, atviri universalūs pajungimo 
mazgai

1 418 €

146.135.11.1

AquaClean 4000 WC dangtis su apiplovimo funkcija, 
baltas, komplekte su pakabinamu WC puodu - vandens 
pašildymas iki 38 C; apiplovimas, purkštuko intensyvumo 
reguliavimas 5 žingsniais, vandens šildytuvo 
įjungimas/išjungimas, soft-close dangtis ir sėdynė, purkštuko 
dezinfekcija vandeniu prieš ir po naudojimosi. Prie WC puodo 
komplekte reikalingi pajungimai, akustinė garso izoliacija

1 345 €

WC puodų ir WC dangčių su apiplovimo funkcija komplektai
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Nuotrauka Art. Nr. Aprašymas Kaina EUR 
su PVM

146.211.11.1

AquaClean Mera Comfort pakabinamas WC puodas su 
apiplovimo funkcija - WC puodas (speciali keramikos danga 
KeraTect) be vidinio apvado, su TurboFlush itin tylia vandens 
nuleidimo technologija, WC dangtis su soft-close funkcija ir 
automatiniu atidarymu bei uždarymu, sėdynės elektrinio 
šildymo funkcija, naktinio apšvietimo funkcija (programuojama, 
spalvos pasirenkamos),  blogų kvapų šalinimas per keraminį 
filtrą, vartotojo atpažinimas, hibridinis dvigubas Whirlspray 
purkštukas, standartinis apiplovimas (5 intensyvumo ir 
pozicijos žingsniai), moterų intymiosios higienos funkcija, 
purkštuko pozicijos reguliavimas, purkštuko dezinfekcija 
vandeniu prieš ir po naudojimosi, hibrinis vandens šildymo 
įrenginys, vandens temperatūros reguliavimas, nukalkinimo 
funkcija, oro džiovintuvas, 4 programuojami vartotojo profiliai, 
nuotolinio valdymo pultelis:                                                               
Balta apdaila 6 614 €

146.211.21.1 Blizgiai chromuota apdaila 6 764 €

146.221.11.1

AquaClean Sela pakabinamas WC puodas su apiplovimo 
funkcija - WC puodas (speciali keramikos danga KeraTect) be 
vidinio apvado, su atnaujinta TurboFlush 2.0 itin tylia vandens 
nuleidimo technologija, itin plonas naujo dizaino WC dangtis su 
soft-close funkcija, naktinio apšvietimo funkcija 
(programuojama, 7 spalvų pasirinkimo variantai), vartotojo 
atpažinimo funkcija, hibridinis Whirlspray purkštukas, 
standartinis apiplovimas (5 intensyvumo ir pozicijos žingsniai), 
moterų intymiosios higienos funkcija, purkštuko pozicijos 
reguliavimas, purkštuko dezinfekcija vandeniu prieš ir po 
naudojimosi, patentuotas momentinis vandens šildytuvas, 
užtikrinantis tiesioginį ir ilgalaikį šilto vandens komfortą, 
vandens temperatūros reguliavimas, nukalkinimo funkcija, 4 
programuojami vartotojo profiliai, nuotolinio valdymo pultelis, 
papildomai galimybė valdyti funkcijas mobiliąja Geberit 
Aquaclean aplikacija (ant keramikos nėra mechaninio valdymo 
skydelio):                                                                            
Baltas apdailos dangtelis 3 538 €

146.221.21.1 Blizgus chromuotas apdailos dangtelis 3 591 €

146.130.11.2

AquaClean 4000 WC dangtis su apiplovimo funkcija, baltas 
- vandens pašildymas iki 38 C; apiplovimas, purkštuko 
intensyvumo reguliavimas 5 žingsniais, vandens šildytuvo 
įjungimas/išjungimas, soft-close dangtis ir sėdynė, purkštuko 
dezinfekcija vandeniu prieš ir po naudojimosi. Montuojamas 
varžtais iš apačios, tinka WC puodams su išoriniais tvirtinimais

856 €

WC dangčiai su apiplovimo funkcija
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Nuotrauka Art. Nr. Aprašymas Kaina EUR 
su PVM

146.271.11.1

AquaClean Tuma Comfort  WC dangtis su apiplovimo 
funkcija - AquaClean sistema ir visi mechanizmai integruoti į 
kompaktiško dydžio dangtį. Pagrindinės savybės ir funkcijos - 
WhirlSpray purkštuko technologija su penkiais atskirai 
reguliuojamais srovės intensyvumo rėžimais (reguliuojama 
purkštuko padėtis, pulsuojanti vandens srovė), moterų 
intymiosios higienos funkcija, šildoma WC sėdynė, greito 
nuėmimo dangtis su švelniai nusileidžiančio mechanizmo 
funkcija, džiovintuvas, nemalonių kvapų šalinimo funkcija, 
momentinis vandens pašildymas, nukalkinimo funkcija, 
naudotoją aptinkantis jutiklis, patogus nuotolinio valdymo 
pultelis, atviri universalūs pajungimo mazgai:                                                                                 
Baltas apdailos dangtelis 2 739 €

146.271.SI.1 Balto stiklo apdailos dangtelis 2 798 €

146.271.SJ.1 Juodo stiklo apdailos dangtelis 2 798 €

146.271.FW.1 Šveisto nerūdijančio plieno apdailos dangtelis 2 829 €

146.071.11.1

AquaClean Tuma Classic  WC dangtis su apiplovimo 
funkcija, su baltu apdailos dangteliu - AquaClean sistema ir 
visi mechanizmai integruoti į kompaktiško dydžio dangtį. 
Pagrindinės savybės ir funkcijos - WhirlSpray purkštuko 
technologija su penkiais atskirai reguliuojamais srovės 
intensyvumo rėžimais (reguliuojama purkštuko padėtis, 
pulsuojanti vandens srovė), greito nuėmimo dangtis su švelniai 
nusileidžiančio mechanizmo funkcija,  momentinis vandens 
pašildymas, nukalkinimo funkcija, atviri universalūs pajungimo 
mazgai

1 418 €

146.135.11.1

AquaClean 4000 WC dangtis su apiplovimo funkcija, 
baltas, komplekte su pakabinamu WC puodu - vandens 
pašildymas iki 38 C; apiplovimas, purkštuko intensyvumo 
reguliavimas 5 žingsniais, vandens šildytuvo 
įjungimas/išjungimas, soft-close dangtis ir sėdynė, purkštuko 
dezinfekcija vandeniu prieš ir po naudojimosi. Prie WC puodo 
komplekte reikalingi pajungimai, akustinė garso izoliacija

1 345 €

WC puodų ir WC dangčių su apiplovimo funkcija komplektai
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Nuotrauka Art. Nr. Aprašymas Kaina EUR 
su PVM

146.291.11.1

AquaClean Tuma Comfort  WC dangtis su apiplovimo 
funkcija, komplekte su pakabinamu WC puodu - AquaClean 
sistema ir visi mechanizmai integruoti į kompaktiško dydžio 
dangtį. Pagrindinės savybės ir funkcijos - WhirlSpray purkštuko 
technologija su penkiais atskirai reguliuojamais srovės 
intensyvumo rėžimais (reguliuojama purkštuko padėtis, 
pulsuojanti vandens srovė), moterų intymiosios higienos 
funkcija, šildoma WC sėdynė, greito nuėmimo dangtis su 
švelniai nusileidžiančio mechanizmo funkcija, džiovintuvas, 
nemalonių kvapų šalinimo funkcija, momentinis vandens 
pašildymas, nukalkinimo funkcija, naudotoją aptinkantis jutiklis, 
WC puodas (speciali keramikos danga KeraTect) be vidinio 
apvado Rimfree, patogus nuotolinio valdymo pultelis, paslėpti 
tvirtinimai ir pajungimo mazgai:                                                                                                                
Baltas apdailos dangtelis                                       3 274 €

146.291.SI.1 Balto stiklo apdailos dangtelis 3 333 €

146.291.SJ.1 Juodo stiklo apdailos dangtelis 3 333 €

146.291.FW.1 Šveisto nerūdijančio plieno apdailos dangtelis 3 362 €

146.091.11.1

AquaClean Tuma Classic  WC dangtis su apiplovimo 
funkcija, su baltu apdailos dangteliu, komplekte su 
pakabinamu WC puodu - AquaClean sistema ir visi 
mechanizmai integruoti į kompaktiško dydžio dangtį. 
Pagrindinės savybės ir funkcijos - WhirlSpray purkštuko 
technologija su penkiais atskirai reguliuojamais srovės 
intensyvumo rėžimais (reguliuojama purkštuko padėtis, 
pulsuojanti vandens srovė), greito nuėmimo dangtis su švelniai 
nusileidžiančio mechanizmo funkcija, momentinis vandens 
pašildymas, nukalkinimo funkcija, WC puodas (speciali 
keramikos danga KeraTect) be vidinio apvado Rimfree, 
paslėpti tvirtinimai ir pajungimo mazgai

1 959 €

146.310.11.1

AquaClean Tuma Comfort  WC dangtis su apiplovimo 
funkcija komplekte su pastatomu WC puodu - AquaClean 
sistema ir visi mechanizmai integruoti į kompaktiško dydžio 
dangtį. Pagrindinės savybės ir funkcijos - WhirlSpray purkštuko 
technologija su penkiais atskirai reguliuojamais srovės 
intensyvumo rėžimais (reguliuojama purkštuko padėtis, 
pulsuojanti vandens srovė), moterų intymiosios higienos 
funkcija, šildoma WC sėdynė, greito nuėmimo dangtis su 
švelniai nusileidžiančio mechanizmo funkcija, džiovintuvas, 
nemalonių kvapų šalinimo funkcija, momentinis vandens 
pašildymas, nukalkinimo funkcija, naudotoją aptinkantis jutiklis, 
WC puodas (speciali keramikos danga KeraTect) be vidinio 
apvado Rimfree, patogus nuotolinio valdymo pultelis, paslėpti 
tvirtinimai ir pajungimo mazgai:                                                                                                                    
Baltas apdailos dangtelis 3 163 €

146.310.SI.1 Balto stiklo apdailos dangtelis 3 216 €

146.310.SJ.1 Juodo stiklo apdailos dangtelis 3 216 €

146.310.FW.1 Šveisto nerūdijančio plieno apdailos dangtelis 3 242 €
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146.320.11.1

AquaClean Tuma Classic  WC dangtis su apiplovimo 
funkcija, su baltu apdailos dangteliu, komplekte su 
pastatomu WC puodu - AquaClean sistema ir visi 
mechanizmai integruoti į kompaktiško dydžio dangtį. 
Pagrindinės savybės ir funkcijos - WhirlSpray purkštuko 
technologija su penkiais atskirai reguliuojamais srovės 
intensyvumo rėžimais (reguliuojama purkštuko padėtis, 
pulsuojanti vandens srovė), greito nuėmimo dangtis su švelniai 
nusileidžiančio mechanizmo funkcija, momentinis vandens 
pašildymas, nukalkinimo funkcija, WC puodas (speciali 
keramikos danga KeraTect) be vidinio apvado Rimfree, 
paslėpti tvirtinimai ir pajungimo mazgai

1 981 €

249.801.00.1 AquaClean 4000 WC dangčių pajungimo komplektas, UP320 
bakeliui 156 €

240.635.00.1 AquaClean 4000 WC dangčių pajungimo komplektas, UP200 
H82/98 cm (Omega bakeliui) 160 €

242.413.00.1

AquaClean WC puodų ir dangčių pajungimo priedas 
(papildomas trišakis su prailginimu) skirtas Sigma 8 cm bakeliui 
(būtina papildomai užsakyti montuojant AquaClean Mera, Sela, 
Tuma su Sigma 8 cm bakeliu)

45 €

147.040.00.1 Nukalkinimo skystis (125 ml) skirtas Geberit AquaClean Mera, 
Sela, Tuma 21 €

242.546.00.1
Geberit AquaClean valiklis dangčiams ir WC puodams, 500 ml, 
draugiškas aplinkai, galima naudoti tiesiai neskiestą, su 
purkštuku

16 €

242.547.00.1 Geberit AquaClean valymo priemonių komplektas (valiklis + 
antistatinė valymo šluostė) 24 €

242.999.00.1 Keramikinis korėtasis fitras skirtas AquaClean Mera, Tuma 
Comfort ir Geberit Monotith Plus 90 €

Pajungimo komplektai

Priedai įrenginių eksploatacijai
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Nuotrauka Art. Nr. Aprašymas Kaina EUR 
su PVM

146.291.11.1

AquaClean Tuma Comfort  WC dangtis su apiplovimo 
funkcija, komplekte su pakabinamu WC puodu - AquaClean 
sistema ir visi mechanizmai integruoti į kompaktiško dydžio 
dangtį. Pagrindinės savybės ir funkcijos - WhirlSpray purkštuko 
technologija su penkiais atskirai reguliuojamais srovės 
intensyvumo rėžimais (reguliuojama purkštuko padėtis, 
pulsuojanti vandens srovė), moterų intymiosios higienos 
funkcija, šildoma WC sėdynė, greito nuėmimo dangtis su 
švelniai nusileidžiančio mechanizmo funkcija, džiovintuvas, 
nemalonių kvapų šalinimo funkcija, momentinis vandens 
pašildymas, nukalkinimo funkcija, naudotoją aptinkantis jutiklis, 
WC puodas (speciali keramikos danga KeraTect) be vidinio 
apvado Rimfree, patogus nuotolinio valdymo pultelis, paslėpti 
tvirtinimai ir pajungimo mazgai:                                                                                                                
Baltas apdailos dangtelis                                       3 274 €

146.291.SI.1 Balto stiklo apdailos dangtelis 3 333 €

146.291.SJ.1 Juodo stiklo apdailos dangtelis 3 333 €

146.291.FW.1 Šveisto nerūdijančio plieno apdailos dangtelis 3 362 €

146.091.11.1

AquaClean Tuma Classic  WC dangtis su apiplovimo 
funkcija, su baltu apdailos dangteliu, komplekte su 
pakabinamu WC puodu - AquaClean sistema ir visi 
mechanizmai integruoti į kompaktiško dydžio dangtį. 
Pagrindinės savybės ir funkcijos - WhirlSpray purkštuko 
technologija su penkiais atskirai reguliuojamais srovės 
intensyvumo rėžimais (reguliuojama purkštuko padėtis, 
pulsuojanti vandens srovė), greito nuėmimo dangtis su švelniai 
nusileidžiančio mechanizmo funkcija, momentinis vandens 
pašildymas, nukalkinimo funkcija, WC puodas (speciali 
keramikos danga KeraTect) be vidinio apvado Rimfree, 
paslėpti tvirtinimai ir pajungimo mazgai

1 959 €

146.310.11.1

AquaClean Tuma Comfort  WC dangtis su apiplovimo 
funkcija komplekte su pastatomu WC puodu - AquaClean 
sistema ir visi mechanizmai integruoti į kompaktiško dydžio 
dangtį. Pagrindinės savybės ir funkcijos - WhirlSpray purkštuko 
technologija su penkiais atskirai reguliuojamais srovės 
intensyvumo rėžimais (reguliuojama purkštuko padėtis, 
pulsuojanti vandens srovė), moterų intymiosios higienos 
funkcija, šildoma WC sėdynė, greito nuėmimo dangtis su 
švelniai nusileidžiančio mechanizmo funkcija, džiovintuvas, 
nemalonių kvapų šalinimo funkcija, momentinis vandens 
pašildymas, nukalkinimo funkcija, naudotoją aptinkantis jutiklis, 
WC puodas (speciali keramikos danga KeraTect) be vidinio 
apvado Rimfree, patogus nuotolinio valdymo pultelis, paslėpti 
tvirtinimai ir pajungimo mazgai:                                                                                                                    
Baltas apdailos dangtelis 3 163 €

146.310.SI.1 Balto stiklo apdailos dangtelis 3 216 €

146.310.SJ.1 Juodo stiklo apdailos dangtelis 3 216 €

146.310.FW.1 Šveisto nerūdijančio plieno apdailos dangtelis 3 242 €

Geberit AquaClean 2021 www.geberit.lt 4

Nuotrauka Art. Nr. Aprašymas Kaina EUR 
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146.320.11.1

AquaClean Tuma Classic  WC dangtis su apiplovimo 
funkcija, su baltu apdailos dangteliu, komplekte su 
pastatomu WC puodu - AquaClean sistema ir visi 
mechanizmai integruoti į kompaktiško dydžio dangtį. 
Pagrindinės savybės ir funkcijos - WhirlSpray purkštuko 
technologija su penkiais atskirai reguliuojamais srovės 
intensyvumo rėžimais (reguliuojama purkštuko padėtis, 
pulsuojanti vandens srovė), greito nuėmimo dangtis su švelniai 
nusileidžiančio mechanizmo funkcija, momentinis vandens 
pašildymas, nukalkinimo funkcija, WC puodas (speciali 
keramikos danga KeraTect) be vidinio apvado Rimfree, 
paslėpti tvirtinimai ir pajungimo mazgai

1 981 €

249.801.00.1 AquaClean 4000 WC dangčių pajungimo komplektas, UP320 
bakeliui 156 €

240.635.00.1 AquaClean 4000 WC dangčių pajungimo komplektas, UP200 
H82/98 cm (Omega bakeliui) 160 €

242.413.00.1

AquaClean WC puodų ir dangčių pajungimo priedas 
(papildomas trišakis su prailginimu) skirtas Sigma 8 cm bakeliui 
(būtina papildomai užsakyti montuojant AquaClean Mera, Sela, 
Tuma su Sigma 8 cm bakeliu)

45 €

147.040.00.1 Nukalkinimo skystis (125 ml) skirtas Geberit AquaClean Mera, 
Sela, Tuma 21 €

242.546.00.1
Geberit AquaClean valiklis dangčiams ir WC puodams, 500 ml, 
draugiškas aplinkai, galima naudoti tiesiai neskiestą, su 
purkštuku

16 €

242.547.00.1 Geberit AquaClean valymo priemonių komplektas (valiklis + 
antistatinė valymo šluostė) 24 €

242.999.00.1 Keramikinis korėtasis fitras skirtas AquaClean Mera, Tuma 
Comfort ir Geberit Monotith Plus 90 €

Pajungimo komplektai

Priedai įrenginių eksploatacijai
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nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31. Galimos spausdinimo klaidos, specifikacijos ir
asortimento pokyčiai. Spaudiniuose spalvos gali šiek tiek skirtis nuo originalių.


