
Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM

Galioja nuo 2019 01 01 iki 2019 12 31

Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas
Kaina € su 

PVM

109.300.00.5

WC bakelis Sigma, aukštis 108 cm, storis 12 cm                                                                      

Tinka vandens nuleidimo mygtukai: RUMBA, TANGO, 
BOLERO, MAMBO, SIGMA01/10/20/21/30/50/60/70/80                                                        
BAKELIS TIK PASTATOMAM PUODUI. 

217 €

109.791.00.1

WC bakelis Sigma, aukštis 108 cm, storis 8 cm                                                             
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: RUMBA, TANGO, 
BOLERO, MAMBO, SIGMA01/10/20/21/30/50/60/70/80                                                        
BAKELIS TIK PASTATOMAM PUODUI.                                                      

202 €

110.300.00.5

Kombifix Super WC montavimo elementas, Sigma bakelis, 
valdomas iš priekio, tinka vandens nuleidimo mygtukai: 

RUMBA, TANGO, BOLERO, MAMBO, 
SIGMA01/10/20/21/30/50/60/70/80  H108, Kartu su garso 
izoliacine tarpine

267 €

110.792.00.1

Kombifix Super WC montavimo elementas, Sigma bakelis, 8 
cm storio, valdomas iš priekio, tinka vandens nuleidimo 

mygtukai: RUMBA, TANGO, BOLERO, MAMBO, 
SIGMA01/10/20/21/30/50/60/70/80 H108, Kartu su garso 
izoliacine tarpine                                  

314 €

457.430.00.1 Kombifix praustuvo montavimo elementas 173 €

457.530.00.1 Kombifix bidė montavimo elementas 173 €

457.534.00.1
ShowerDrain sieninis dušo latakas 2, aukštis - 20 cm, plotis 8 

cm, skirtas mūro sienai, d50, montavimo gylis 90 mm                                             
416 €

457.536.00.1
ShowerDrain sieninis dušo latakas 2, aukštis - 17 cm, plotis 8 

cm, skirtas mūro sienai, d40, montavimo gylis 65 mm                                             
433 €

Pagrindinių produktų kainynas

KOMBIFIX ASORTIMENTAS - MŪRO SIENAI
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111.300.00.5

Duofix WC montavimo elementas, valdomas iš priekio, 

Sigma bakelis, aukštis 112 cm ,Tinka vandens nuleidimo 

mygtukai: RUMBA, TANGO, BOLERO, MAMBO, 
SIGMA01/10/20/21/30/50/60/70/80

354 €

111.796.00.1

Duofix WC montavimo elementas,  8 cm storio, valdomas iš 

priekio, Sigma bakelis, aukštis 112 cm, Tinka vandens 

nuleidimo mygtukai: RUMBA, TANGO, BOLERO, MAMBO, 
SIGMA01/10/20/21/30/50/60/70/80, komplekte su sieniniais 
spec. laikikliais                                              

502 €

111.370.00.5

Duofix DuoFresh WC montavimo elementas, Sigma bakelis, 
nešvaraus oro filtracijos sistema, H112, komplektuoti kartu 
tik su Sigma40 vandens nuleidimo mygtuku (prekyboje iki 
2019-07-01)  

383 €

111.580.00.1
Duofix ShowerDrain dušo latako 2 elementas, H130, 

išbėgimo alkūnė d50, montavimo gylis 90 mm                                                                      
442 €

111.591.00.1
Duofix ShowerDrain dušo latako 2 elementas, H50, išbėgimo 

alkūnė d50, montavimo gylis 90 mm                                                                                                         
382 €

111.593.00.1
Duofix ShowerDrain dušo latako 2 elementas, H40, išbėgimo 

alkūnė d40, montavimo gylis 65 mm                                                                                                          
399 €

111.003.00.1

Duofix WC montavimo elementas, valdomas iš priekio arba 

iš viršaus, Omega bakelis, aukštis 82 cm                                                                                          

Tinka vandens nuleidimo mygtukai: 
Omega20/Omega30/Omega60/Omega70                

433 €

DUOFIX ASORTIMENTAS - GIPSO KARTONO SIENAI
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111.030.00.1

Duofix WC montavimo elementas,  valdomas iš priekio arba 

iš viršaus, Omega bakelis, aukštis 98 cm                                                     

Tinka vandens nuleidimo mygtukai: 
Omega20/Omega30/Omega60/Omega70                

433 €

111.060.00.1

Duofix WC montavimo elementas, valdomas iš viršaus, 

Omega bakelis, aukštis 112 cm                                                                                          

Tinka vandens nuleidimo mygtukai: 
Omega20/Omega30/Omega60/Omega70     

433 €

111.430.00.1
Duofix praustuvo montavimo rėmas su vandens pajungimo 

alkūnėmis, aukštis 112 cm
170 €

111.510.00.1 Duofix bidė montavimo rėmas, aukštis 112 cm 331 €

111.616.00.1
Duofix pisuaro montavimo elementas, skirtas potinkiniam 
ventiliui, aukštis 112 - 130 cm, tinka pisuaro nuleidimo 
mygtukai, kurių art. Nr. Prasideda 116.xxx.xx.x

355 €

111.676.00.1

Duofix pisuaro montavimo elementas, aukštis 112 - 130 cm, 

su uždarymo ventiliu, su srieginiu pajungimu pisuarui,                                                  

Tinka pisuaro nuleidimo mygtukai, kurių art. Nr. 

Prasideda 116.xxx.xx.1 

403 €

111.815.00.1 Distanciniai laikikliai, skirti Duofix rėmams 26 €

156.050.00.1 WC ir bidė garso izoliacinė tarpinė 12 €

152.426.46.1
HDPE WC išbėgimo pajungimo komplektas, ilgis = 18,5 cm, 

dia. 90mm (pakabinamo rėmo atsarginė detalė)
20 €

152.422.46.1
HDPE WC išbėgimo pajungimo komplektas, ilgis = 18,5 cm, 

dia. 110mm (komplektuoti prie pristatomo WC su potinkiniu 
bakeliu)

21 €
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152.441.46.1
HDPE išbėgimo pajungimo komplektas, ilgis = 30cm, dia. 

90mm
53 €

152.170.16.1 HDPE vamzdis, ilgis - 1m, dia. 45mm, juodas 13 €

111.153.00.1

DuofixBasic WC montavimo elementas, Delta bakelis, 
aukštis 112 cm,Tinka vandens nuleidimo mygtukai: 
DELTA 15, DELTA 20, DELTA 11, DELTA 21, DELTA 50, 
DELTA 51

261 €

111.813.00.1
DuofixBasic sieninio montavimo komplektas, iš viršutinio 

skersinio ir distancinių laikiklių
34 €

111.822.00.1
DuofixBasic šoninio montavimo komplektas, iš viršutinio 

skersinio su spec. Laikikliais
56 €

111.839.00.1 DuofixBasic distanciniai laikikliai, reguliuojami, 12-20 cm 24 €

458.103.00.1

DuofixBasic WC montavimo elementas, aukštis 112 cm, su 

Delta potinkiniu bakeliu 12 cm. Komplekte su viršutiniu 

skersiniu ir distanciniais laikikliais. Tinka vandens 
nuleidimo mygtukai: DELTA 15, DELTA 20, DELTA 11, 
DELTA 21, DELTA 50, DELTA 51

271 €

111.471.00.1 DuofixBasic praustuvo montavimo rėmas, aukštis 112 cm 133 €

111.534.00.1 DuofixBasic bidė montavimo rėmas, aukštis 112 cm 241 €

111.665.00.5

DuofixBasic pisuaro montavimo rėmas, aukštis 112-130 cm                                                                   

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)                               

293 €

DUOFIXBASIC ASORTIMENTAS - GIPSO KARTONO SIENAI
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110.100.00.1

KombifixBasic WC montavimo elementas, Delta bakelis, 
H112 cm, skirtas mūro sienai. Tinka vandens nuleidimo 
mygtukai: DELTA 15, DELTA 20, DELTA 11, DELTA 21, 
DELTA 50, DELTA 51

205 €

115.770.11.5
Vandens nuleidimo mygtukas Sigma01                                
baltas

62 €

115.770.21.5 chromuotas blizgus  90 €

115.770.46.5 chromuotas matinis 90 €

115.770.DT.5 blizgus žalvaris 409 €

115.770.DW.5 juodas RAL 9005 74 €

115.770.KA.5 blizgiai chromuotas/matinis 90 €

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

133 €

115.758.KJ.5 baltas-chromuotas blizgus-baltas 114 €

115.758.KK.5 baltas-auksinis-baltas 114 €

115.758.KL.5 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 114 €

115.758.KM.5 juodas-chromuotas blizgus-juodas 114 €

115.758.KN.5 chromuotas matinis-blizgus-matinis 133 €

115.758.SN.5 nerūdijantis plienas 200 €

115.787.SN.5 nerūdijantis plienas, antivandalinis 214 €

115.758.JT.5
baltas matinis-poliruotas-baltas matinis (medžiaga 

nerūdijantis plienas).                                                                                                   

Prekyboje nuo 2019-02-15
245 €

115.758.14.5
juodas matinis-poliruotas-juodas matinis (medžiaga 

nerūdijantis plienas).                                                                                                  

Prekyboje nuo 2019-02-15
245 €

115.882.KH.1
Sigma20 vandens nuleidimo mygtukas,
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-blizgus   

133 €

115.882.KJ.1 baltas-blizgus-baltas 114 €

115.882.KK.1 baltas-auksinis-baltas 114 €

115.882.KL.1 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 114 €

115.882.KM.1 juodas-chromuotas blizgus-juodas 114 €

115.882.KN.1 chromuotas matinis-blizgus-chromuotas matinis 133 €

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

180 €

115.882.JT.1
baltas matinis-blizgus-baltas matinis (specialus paviršius 

apsaugotas nuo pirštų antspaudų).                                                                                

Prekyboje nuo 2019-02-01
161 €

115.882.14.1
juodas matinis-blizgus-juodas matinis (specialus paviršius 

apsaugotas nuo pirštų antspaudų).                                                            

Prekyboje nuo 2019-02-01
161 €

115.882.SN.1
Sigma20 vandens nuleidimo mygtukas,
nerūdijantis plienas     

188 €

115.889.SN.1 nerūdijantis plienas, antivandalinis                     217 €

115.884.SI.1
Sigma21 vandens nuleidimo mygtukas: stiklas, baltas 324 €

115.884.SJ.1 stiklas, juodas 324 €

115.884.TG.1 stiklas, smėlio spalvos 324 €

115.884.00.1 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)                                 259 €

115.884.JM.1 skalūno akmuo 400 €

Vandens nuleidimo mygtukai Sigma bakeliui (Duofix rėmai)
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115.883.KH.1
Sigma30 vandens nuleidimo mygtukas, dvigubas,
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-blizgus 

143 €

115.883.KJ.1 baltas-blizgus-baltas 106 €

115.883.KK.1 baltas-auksinis-baltas 127 €

115.883.KL.1 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 127 €

115.883.KM.1 juodas-chromuotas blizgus-juodas 127 €

115.883.KN.1 chromuotas matinis-blizgus-matinis 143 €

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

201 €

115.883.JT.1
baltas matinis-blizgus-baltas matinis (specialus paviršius 

apsaugotas nuo pirštų antspaudų).                                                           

Prekyboje nuo 2019-02-01
185 €

115.883.14.1
juodas matinis-blizgus-juodas matinis (specialus paviršius 

apsaugotas nuo pirštų antspaudų).                                                        

Prekyboje nuo 2019-02-01
185 €

115.893.KJ.1
Sigma30 vandens nuleidimo mygtukas, viengubas, baltas-
chromuotas blizgus-baltas                  

180 €

115.893.KX.1 šveistas chromas-chromuotas blizgus-šveistas chromas 239 €

115.893.45.1 dengtas auksu Klausti
115.893.KY.1 chromuotas blizgus-šveistas chromas-chromuotas blizgus 239 €

115.893.JT.1
baltas matinis-chromuotas blizgus-baltas matinis (prekyboje 
nuo 2019-02-15)

240 €

115.893.14.1
juodas matinis-chromuotas blizgus-juodas matinis (prekyboje 
nuo 2019-02-15)

240 €

115.600.KQ.1
Sigma40 vandens nuleidimo mygtukas su integruota oro 
filtravimo sistema, plastiko rėmelis su aliuminio klavišais, 

baltas
400 €

115.600.KR.1
Sigma40 vandens nuleidimo mygtukas su integruota oro 
filtravimo sistema, plastiko rėmelis su aliuminio klavišais, 

juodas
400 €

115.600.SI.1
Sigma40 vandens nuleidimo mygtukas su integruota oro 
filtravimo sistema,                                                                            
baltas stiklas

645 €

115.600.SJ.1 juodas stiklas   645 €

115.600.SQ.1 umbra stiklas 645 €

115.788.11.5
Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas,
baltas (prekyboje iki 2019-04-01)

255 €

115.788.DW.5 juodas RAL9005 (prekyboje iki 2019-04-01) 255 €

115.788.GH.5 metalinis (šveistas chromas) (prekyboje iki 2019-04-01) 383 €

115.788.00.5 kliento pasirinkimas (prekyboje iki 2019-04-01) 255 €

115.788.21.5 blizgiai chromuotas (prekyboje iki 2019-04-01)                                           409 €

115.788.SD.5 dūminis stiklas (prekyboje iki 2019-04-01) 333 €

115.788.SE.5 tonuotas žalias stiklas (prekyboje iki 2019-04-01) 333 €

115.788.SQ.5 umbra stiklas (prekyboje iki 2019-04-01) 333 €

115.788.00.1
Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas (stačiakampio 

dizaino), kliento pasirinkimas
255 €
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115.788.11.2
Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas,
baltas 

255 €

115.788.21.2 blizgiai chromuotas 388 €

115.788.DW.2 juodas RAL9005 255 €

115.788.GH.2 metalinis (šveistas chromas) 388 €

115.788.SD.2 dūminis stiklas 333 €

115.788.SQ.2 umbra stiklas 333 €

NAUJIENA 115.788.TG.2 smėlio spalvos stiklas 333 €

115.788.JM.2 skalūno akmuo 388 €

115.788.00.2 kliento pasirinkimas 255 €

115.640.GH.1
Sigma60 vandens nuleidimo mygtukas, montuojamas lygiai 
su plytelėmis, nerūdijantis olienas                                 

465 €

115.640.SI.1 baltas stiklas 465 €

115.640.SJ.1 juodas stiklas   465 €

115.640.SQ.1 umbra stiklas 465 €

115.641.21.1
Sigma60 apdailos rėmelis                                                                            

blizgiai chromuotas                                          
147 €

115.641.GH.1 Apdailos rėmelis, šveistas chromas 147 €

243.168.00.1
Apsauginė bakelio dėžutė, skirta Sigma60 vandens 

nuleidimo mygtuko montavimui lygiai su paviršiumi į 12 cm 

storio Sigma bakelį

15 €

115.620.SI.1
Sigma70 vandens nuleidimo mygtukas,
baltas stiklas, skirtas 12 cm storio bakeliui       

421 €

115.625.SI.1 baltas stiklas, skirtas 8 cm storio bakeliui       420 €

115.620.SJ.1
Sigma70 vandens nuleidimo mygtukas,
juodas stiklas, skirtas 12 cm storio bakeliui       

421 €

115.625.SJ.1 juodas stiklas, skirtas 8 cm storio bakeliui       420 €

115.620.SQ.1
Sigma70 vandens nuleidimo mygtukas,
umbra stiklas, skirtas 12 cm storio bakeliui       

421 €

115.625.SQ.1 umbra stiklas, skirtas 8 cm storio bakeliui       421 €

115.620.FW.1
Sigma70 vandens nuleidimo mygtukas,
šveistas nerūdijantis plienas, skirtas 12 cm storio bakeliui                                                                    

488 €

115.625.FW.1 šveistas nerūdijantis plienas, skirtas 8 cm storio bakeliui                                                                    488 €

115.620.00.1
Sigma70 vandens nuleidimo mygtukas,
kliento pasirinkimas, skirtas 12 cm storio bakeliui                                                           

373 €

Pavyzdys
115.625.00.1 kliento pasirinkimas, skirtas 8 cm storio bakeliui                                                           373 €

115.630.FW.1
Type70 vandens nuleidimo mygtukas, skirtas 12 cm Sigma 
bakeliui                                                                                                                                    
šveistas nerūdijantis plienas

554 €

115.630.SI.1 baltas stiklas 470 €

115.630.SJ.1 juodas stiklas 470 €

115.630.SQ.1 umbra stiklas 470 €

(prekyboje nuo  
2019-04-01)
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115.635.FW.1
Type70 vandens nuleidimo mygtukas, skirtas 8 cm Sigma 
bakeliui                                                                                                                                               
šveistas nerūdijantis plienas

554 €

115.635.SI.1 baltas stiklas 470 €

115.635.SJ.1 juodas stiklas 470 €

115.635.SQ.1 umbra stiklas 470 €

116.090.SG.1
Sigma80 elektroninis vandens nuleidimo mygtukas, juodas 
stiklas, skirtas 12 cm bakeliui, papildomai reikia užsakyti 

115.861.00.1 transformatorių (montuojant potinkinę dalį)

1,143 €

116.090.SM.1

Sigma80 elektroninis vandens nuleidimo mygtukas, 
metalizuotas stiklas, skirtas 12 cm bakeliui, papildomai 
reikia užsakyti 115.861.00.1 transformatorių (montuojant 

potinkinę dalį)

1,143 €

115.751.00.1 Vandens nuleidimo mygtukas MAMBO nerūdijantis plienas                                              129 €

115.610.00.1
Sanitarinių valymo kubelių priedas potinkiniam bakeliui, tinka 

mygtukams Sigma01/10/20/21/30/50, galima naudoti visas 
standartines WC tabletes (prekyboje iki 2019-07-01).                                                   

43 €

115.062.21.1

Geberit Duofresh WC lazdelių priedas, Sigma 12 cm  

potinkiniam bakeliui, tinka mygtukams 
Sigma01/10/20/21/30/50,                                                  
chromuotas blizgus 

83 €

NAUJIENA      
(prekyboje nuo 

2019-07-01)

115.062.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 74 €

NAUJIENA      
(prekyboje nuo 

2019-04-01)

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

115.050.21.1

Geberit blogų kvapų ištraukimo priedas su sanitarinių kubelių 

priedu, automatinis aktyvavimas, Sigma 12 cm bakeliui, 
tinka mygtukams Sigma01/10/20/21/30/50,       chromuotas 
blizgus

401 €

NAUJIENA      
(prekyboje nuo 

2019-07-01)

115.050.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 392 €

115.051.21.1

Geberit blogų kvapų ištraukimo priedas su sanitarinių kubelių 

priedu, rankinis įjungimas, Sigma 12 cm bakeliui, tinka 
mygtukams Sigma01/10/20/21/30/50,         chromuotas 
blizgus

327 €

NAUJIENA      
(prekyboje nuo 

2019-07-01)
115.051.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 318 €

115.861.00.1

HyTronic potinkinis WC vandens nuleidimo mygtuko 
transformatorius (Tinka Sigma80, Sigma10, Mambo 
elektroniniams sensoriniams mygtukams); būtina montuoti 

kartu su potinkiniu rėmu

114 €
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115.085.KH.1
Omega20 vandens nuleidimo mygtukas,
chromuotas blizgus-matinis-blizgus

186 €

115.085.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus-baltas 137 €

115.085.KK.1 baltas-auksinis-baltas 152 €

115.085.KL.1 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 152 €

115.085.KM.1 juodas-chromuotas blizgus-juodas 152 €

115.085.KN.1 chromuotas matinis-blizgus-matinis 186 €

115.080.KH.1
Omega30 vandens nuleidimo mygtukas,
chromuotas blizgus-matinis-blizgus

186 €

115.080.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus-baltas 137 €

115.080.KK.1 baltas-auksinis-baltas 152 €

115.080.KL.1 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 152 €

115.080.KM.1 juodas-chromuotas blizgus-juodas 152 €

115.080.KN.1 chromuotas matinis-blizgus-matinis 186 €

115.081.GH.1
Vandens nuleidimo mygtukas Omega60, įleidžiamas lygiai su 

plytelėmis, šveistas nerūdijantis plienas                                                         
546 €

115.081.SI.1
Vandens nuleidimo mygtukas Omega60, įleidžiamas lygiai su 

plytelėmis, baltas stiklas                                                 
546 €

115.081.SJ.1
Vandens nuleidimo mygtukas Omega60, įleidžiamas lygiai su 

plytelėmis, juodas stiklas                                                 
546 €

115.081.SQ.1
Vandens nuleidimo mygtukas Omega60, įleidžiamas lygiai su 

plytelėmis, umbra stiklas                                                 
546 €

115.083.FW.1
Omega70 vandens nuleidimo mygtukas, montuojamas į 

baldus
šveistas nerūdijantis plienas

563 €

115.083.SI.1 baltas stiklas 478 €

115.083.SJ.1 juodas stiklas 478 €

115.083.SQ.1 umbra stiklas 478 €

115.084.FW.1
Omega70 vandens nuleidimo mygtukas, montuojamas į 

sieną (su potinkine dėžute)

šveistas nerūdijantis plienas

563 €

115.084.SI.1 baltas stiklas 478 €

115.084.SJ.1 juodas stiklas 478 €

115.084.SQ.1 umbra stiklas 478 €

115.101.00.1
Vandens nuleidimo mygtukas DELTA15                   
nerūdijantis plienas                                                         

125 €

115.120.11.1
Vandens nuleidimo mygtukas DELTA11, 
baltas

60 €

115.120.21.1 chromuotas blizgus 87 €

115.120.46.1 chromuotas matinis 87 €

Vandens nuleidimo mygtukai Omega bakeliui (pažeminti Duofix rėmai)

Vandens nuleidimo mygtukai Delta bakeliui (DuofixBasic rėmui)
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM

Galioja nuo 2019 01 01 iki 2019 12 31

Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas
Kaina € su 

PVM

Pagrindinių produktų kainynas

115.100.11.1
Vandens nuleidimo mygtukas DELTA20, 
baltas

59 €

115.100.21.1 chromuotas blizgus 78 €

115.100.46.1 chromuotas matinis 78 €

115.125.11.1
Vandens nuleidimo mygtukas DELTA21, 
baltas

60 €

115.125.21.1 chromuotas blizgus 87 €

115.125.46.1 chromuotas matinis 87 €

115.135.11.1
Vandens nuleidimo mygtukas DELTA50, 
baltas

60 €

115.135.21.1 chromuotas blizgus 87 €

115.135.46.1 chromuotas matinis 87 €

115.105.11.1
Vandens nuleidimo mygtukas DELTA51, 
baltas

72 €

115.105.21.1 chromuotas blizgus 104 €

115.105.46.1 chromuotas matinis 104 €

115.820.11.5
HyBasic pneumatinis pisuaro valdymas, valdomas ranka, 
baltas                                                               

180 €

 
115.817.11.5

HyBasic elektroninis pisuaro valdymas IR, 230V, plastikinis 
dangtelis, baltas  

481 €

115.817.46.5 chromuotas matinis 481 €

115.818.11.5
HyBasic elektroninis pisuaro valdymas IR, 9 V baterija, 
plastikinis dangtelis, baltas  

430 €

115.818.46.5 chromuotas matinis 430 €

116.011.11.5
Sigma01 pneumatinis pisuaro valdymas,                             
baltas 

178 €

116.011.21.5 chromuotas blizgus   178 €

116.011.46.5 chromuotas matinis 178 €

116.013.FW.1 Mambo pneumatinis pisuaro valdymas, nerūdijantis plienas 227 €

116.015.xx.1
Sigma10 pneumatinis pisuaro valdymas, plastikinis dangtelis 
(galimos spalvos kaip ir Sigma10 WC mygtukų)

746 €

116.017.xx.1
Sigma30 pneumatinis pisuaro valdymas, plastikinis dangtelis 
(galimos spalvos kaip ir Sigma30 WC mygtukų, išskyrus 45 

auksą)

228 €

116.016.00.1
Sigma50 elektronis pneumatinis valdymas, kliento pasirinkta 
apdaila

333 €

Pisuarų pneumatiniai/sensoriniai mygtukai, potinkinės pisuaro dėžutės
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM

Galioja nuo 2019 01 01 iki 2019 12 31

Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas
Kaina € su 

PVM

Pagrindinių produktų kainynas

116.016.11.5
Sigma50 pneumatinis pisuaro valdymas,                                                                                                                       
baltas   

337 €

116.016.DW.5 juodas 337 €

116.016.SE.5 tonuotas žalias stiklas 410 €

116.016.SD.5 tamsintas stiklas 410 €

116.016.GH.5 šveistas nerūdijantis plienas 487 €

116.021.11.5 Sigma01 elektroninis pisuaro valdymas, 220 V, baltas  650 €

116.021.21.5 chromuotas blizgus   650 €

116.021.46.5 chromuotas matinis 650 €

116.023.FW.1
Mambo elektroninis pisuaro valdymas IR, nerūdijantis 

plienas
716 €

116.025.xx.1
Sigma10 elektroninis pisuaro valdymas, 220 V, plastikinis 
dangtelis (galimos spalvos kaip ir Sigma10 WC mygtukų)

733 €

116.027.xx.1
Sigma30 elektroninis pisuaro valdymas, 220 V, plastikinis 
dangtelis (galimos spalvos kaip ir Sigma30 WC mygtukų, 

išskyrus 45 auksą)

746 €

116.026.GH.1
Sigma50 elektroninis pisuaro valdymas IR, 220 V, 
nerūdijantis plienas

866 €

116.031.11.5 Sigma01 elektroninis pisuaro valdymas, baterija, baltas       650 €

116.031.21.5 chromuotas blizgus   650 €

116.031.46.5 chromuotas matinis 650 €

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

716 €

116.035.xx.1
Sigma10 elektroninis pisuaro valdymas, baterija, plastikinis 
dangtelis (galimos spalvos kaip ir Sigma10 WC mygtukų)

733 €

116.037.xx.1
Sigma30 elektroninis pisuaro valdymas, baterija, plastikinis 
dangtelis (galimos spalvos kaip ir Sigma30 WC mygtukų, 

išskyrus 45 auksą)

746 €

116.036.GH.1
Sigma50 elektronis pisuaro valdymas IR, baterija, 
nerūdijantis plienas

866 €
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM

Galioja nuo 2019 01 01 iki 2019 12 31

Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas
Kaina € su 

PVM

Pagrindinių produktų kainynas

116.001.00.1

Potinkinė pisuaro dėžutė, skirta elektroniniam ar 

pneumatiniam pisuaro valdymui montuoti, su uždarymo 

ventiliu, tinka pisuaro nuleidimo mygtukai, kurių art. Nr. 

Prasideda 116.xxx.xx.1                                                                            

93 €

116.004.00.1

Potinkinė pisuaro dėžutė, skirta elektroniniam ar 

pneumatiniam pisuaro valdymui montuoti, su uždarymo 

ventiliu, su srieginiu pajungimo pisuaru                                                            
Tinka pisuaro nuleidimo mygtukai, kurių art. Nr. 

Prasideda 116.xxx.xx.1                                                                            

116 €

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)                                                                                 

89 €

119.704.16.1
Pajungimo vamzdelis pisuarui,                                             Ø 

32 mm                                                                                  
30 €

152.489.16.1 Vamzdelis pisuarui, Ø 32 mm, juodas                                                                                     12 €

281.004.00.1
Vandens pripildymo mechanizmas Impuls380 3/8" ir 1/2", 
šoninio pajungimo

45 €

281.208.00.1
Vandens pripildymo mechanizmas Impuls360 1/2", apatinio 
pajungimo

34 €

136.725.00.1
Vandens pripildymo mechanizmas ImpulsBasic340 3/8", 
apatinio pajungimo, GISA

20 €

136.726.00.1
Vandens pripildymo mechanizmas ImpulsBasic340 1/2", 
apatinio pajungimo

20 €

136.739.00.3
Vandens pripildymo mechanizmas Type 333 3/8, žalvarinis 

sriegis, pakuotė lietuvių kalba
17 €

Vandens pripildymo ir nuleidimo mechanizmai
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM

Galioja nuo 2019 01 01 iki 2019 12 31

Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas
Kaina € su 

PVM

Pagrindinių produktų kainynas

136.740.00.3
Vandens pripildymo mechanizmas Type 333 su adapteriu 
3/8  1/2, žalvarinis sriegis, pakuotė lietuvių kalba

31 €

283.313.21.2
Typ 290-380 universalus vandens pribėgimo ir nuleidimo 

mechanizmas, dviejų kiekių, skirtas keraminiams bakeliams, 

šoninio/apatinio pajungimo, 3/8'' - 1/2", žalvarinis sriegis

100 €

283.311.21.2
Typ 290-360 universalus vandens pribėgimo ir nuleidimo 

mechanizmas, dviejų kiekių, skirtas keraminiams bakeliams, 

šoninio pajungimo, 3/8'', žalvarinis sriegis

100 €

282.303.21.2
Vandens nuleidimo mechanizmas Type290, dvigubo 
nuleidimo

70 €

136.919.21.2
Vandens nuleidimo mechanizmas ImpulsBasic240, dvigubo 
nuleidimo, pakuotė lietuvių kalba

43 €

150.750.21.1
Uniflex PushControl vonios sifonas, su paspaudimo funkcija, 
padidinto vandens pralaidumo, ypač komfortobilus                                                                    

standartinėms vonioms, chromuotas blizgus

97 €

150.751.21.1 ilgoms vonioms, chromuotas blizgus     125 €

150.752.21.1 aukštoms vonioms, chromuotas blizgus 125 €

150.501.00.1

Vonios sifonas su vandens išleidimu ir persipylimu, be 

dangtelių, standartinėms vonioms                                                                                         

Sifono aukštis: 50 mm                                                                          

Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm

43 €

150.505.00.1

Vonios sifonas su vandens išleidimu ir persipylimu, be 

dangtelių, prailgintas                                                                         
Sifono aukštis: 50 mm                                                               

Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm

43 €

Sifonai
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM

Galioja nuo 2019 01 01 iki 2019 12 31

Art.Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas
Kaina € su 

PVM

Pagrindinių produktų kainynas

150.221.21.1
Dangtelis vonios sifonui. Tinka:sifonams 150.501.00.1, 
150.505.00.1,                                                                                                        
chromuotas blizgus, su dangteliu persipylimo skylei                                                               

19 €

150.221.11.1 baltas, su dangteliu persipilymo skylei 19 €

150.221.45.1 auksinis, su dangteliu persipilymo skylei 654 €

150.221.46.1 chromuotas matinis, su dangteliu persipilymo skylei 27 €

150.520.21.1

Vonios sifonas su vandens išleidimu ir persipylimu, su 

chrom. dangteliais, standartinėms vonioms                                                                              

Sifono aukštis: 50 mm                                                                              

Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm

55 €

150.525.21.1

Vonios sifonas su vandens išleidimu ir persipylimu, su 

chrom. dangteliais, prailgintas                                               
Sifono aukštis: 50 mm                                                        

Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm

68 €

150.700.00.1

Vonios sifonas su vandens įbėgimu, išleidimu ir persipylimu, 

be dangtelių, standartinėms vonioms                                                                              

Sifono aukštis: 50 mm                                                               

Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm

143 €

150.701.00.1

Vonios sifonas su vandens įbėgimu, išleidimu ir persipylimu, 

be dangtelių, prailgintas                                                                                    
Sifono aukštis: 50 mm                                                         

Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm 

162 €

150.425.21.1

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

48 €

150.425.11.1 baltas, su dangteliu persipilymo skylei 48 €

150.425.45.1 auksinis, su dangteliu persipilymo skylei 807 €

150.425.46.1 chromuotas matinis, su dangteliu persipilymo skylei 62 €

150.710.21.1

Vonios sifonas su vandens įbėgimu, išleidimu ir persipylimu, 

su chrom. dangteliais, standartinėms vonioms                                                                              

Sifono aukštis: 50 mm                                                               

Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm

258 €

150.711.21.1

Vonios sifonas su vandens įbėgimu, išleidimu ir persipylimu, 

su chrom. dangteliais, prailgintas                                                                                    
Sifono aukštis: 50 mm                                                         

Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm 

276 €

150.920.21.1
Sifono rankenėlės ir dangtelio komplektas, skirtas 

150.900/150.901 sifonams d90, chromuotas, blizgus
40 €

150.551.21.1
Uniflex dušo padėklo sifonas 90, su dangteliu, chromuotas, 

blizgus
65 €

150.681.21.1
Uniflex dušo padėklo sifonas 50, su dangteliu,

chromuotas, blizgus
33 €
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM

Galioja nuo 2019 01 01 iki 2019 12 31
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Kaina € su 

PVM

Pagrindinių produktų kainynas

150.686.21.1
Uniflex dušo padėklo sifonas 60, su dangteliu,

chromuotas, blizgus
33 €

 
151.035.21.1

Praustuvo sifonas, Ø 40 mm, savaime išsivalantis                                         

chromuotas blizgus   
47 €

151.035.11.1 baltas 28 €

 
151.034.21.1

Praustuvo sifonas, Ø 32 mm, savaime išsivalantis                                         

chromuotas blizgus   
47 €

151.034.11.1 baltas 28 €

 
151.120.11.1

Potinkinis praustuvo sifonas, su pajungimo sriegiu,
baltas  

75 €

151.120.21.1 chromuotas matinis 95 €

151.121.00.1
Potinkinis praustuvo sifonas, su pajungimo sriegiu,
nerūdijantis plienas

134 €

151.107.11.1
Praustuvo/plautuvės sifonas, d40 x 1/1/2" ir 1 1/4" 

(pridedamas perėjimas), taupantis vietą, baldinis, baltos 

spalvos
19 €

151.108.21.1 Bidė sifonas, dia. 40mm, chromuotas, blizgus 40 €

152.950.11.1 Pisuaro sifonas, 1 l, horizontalus išbėgimas, D50                                                                                     26 €

152.951.11.1 Pisuaro sifonas, 1 l, vertikalus išbėgimas, D50   28 €

Šiame kainoraštyje yra pateikiami pagrindiniai Geberit asortimento gaminiai. 

Daugiau informacijos galite rasti apsilankę www.geberit.lt

Platesnės informacijos teiraukitės Geberit atstovo.

Geberit atstovybė Lietuvoje                                                                    

Senasis Ukmergės kel. 4,

Užubaliai, LT-14302 Vilniaus r.

T +370 700 22 894
→ www.geberit.lt
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