
GEBERIT 
SANITARINĖS 
SISTEMOS
KAINORAŠTIS 2020





PAGRINDINIAI 
PRODUKTAI



Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

111.300.00.5

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

365 €

111.796.00.1

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

517 €

111.003.00.1

Duofix WC montavimo elementas, Omega bakelis, valdomas iš 
priekio arba iš viršaus, aukštis 82 cm,                                                                                          
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: 
Omega20/Omega30/Omega60/type70                

446 €

111.030.00.1

Duofix WC montavimo elementas, Omega bakelis, valdomas iš 
priekio arba iš viršaus, aukštis 98 cm,                                                     
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: 
Omega20/Omega30/Omega60/type70                

446 €

111.060.00.1

Duofix WC montavimo elementas, valdomas iš priekio, Omega 
bakelis, aukštis 112 cm,                                                                                          
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: 
Omega20/Omega30/Omega60/type70     

446 €

111.430.00.1 Duofix praustuvo montavimo rėmas su vandens pajungimo 
alkūnėmis, aukštis 112 cm 175 €

Pagrindinių produktų kainynas

DUOFIX ASORTIMENTAS - GIPSO KARTONO SIENAI
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111.300.00.5

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

365 €

111.796.00.1

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

517 €

111.003.00.1

Duofix WC montavimo elementas, Omega bakelis, valdomas iš 
priekio arba iš viršaus, aukštis 82 cm,                                                                                          
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: 
Omega20/Omega30/Omega60/type70                

446 €

111.030.00.1

Duofix WC montavimo elementas, Omega bakelis, valdomas iš 
priekio arba iš viršaus, aukštis 98 cm,                                                     
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: 
Omega20/Omega30/Omega60/type70                

446 €

111.060.00.1

Duofix WC montavimo elementas, valdomas iš priekio, Omega 
bakelis, aukštis 112 cm,                                                                                          
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: 
Omega20/Omega30/Omega60/type70     

446 €

111.430.00.1 Duofix praustuvo montavimo rėmas su vandens pajungimo 
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

111.510.00.1 Duofix bidė montavimo rėmas, aukštis 112 cm 341 €

111.616.00.1

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

366 €

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.x 

415 €

111.689.00.1

Duofix pisuaro montavimo elementas, aukštis 112 - 130 cm, su 
paslėpta montavimo dėžute potinkiniam pisuaro valdymui. Tinka 
montuoti potinkinį pisuaro valdymą su hibridiniu sifonu art. 
Nr. 116.010.00.1

401 €

111.815.00.1 Distanciniai laikikliai, skirti Duofix rėmams 27 €

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. 
90 mm (pakabinamo rėmo atsarginė detalė) 21 €

152.422.46.1 HDPE WC išbėgimo pajungimo komplektas, ilgis = 18,5 cm, dia. 
110 mm (komplektuoti prie pristatomo WC su potinkiniu bakeliu) 22 €
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Pagrindinių produktų kainynas

152.441.46.1 HDPE išbėgimo pajungimo komplektas, ilgis = 30 cm, dia. 90 mm 55 €

152.170.16.1 HDPE vamzdis, ilgis - 1 m, dia. 45 mm, juodas 14 €

111.153.00.1

DuofixBasic WC montavimo elementas, Delta bakelis, 12 cm 
storio, valdomas iš priekio, aukštis 112 cm,                  
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: DELTA 11, DELTA15, DELTA 
20, DELTA 21, DELTA 50, DELTA 51

269 €

111.813.00.1 DuofixBasic sieninio montavimo komplektas, iš viršutinio skersinio 
ir distancinių laikiklių 35 €

111.822.00.1 DuofixBasic šoninio montavimo komplektas, iš viršutinio skersinio 
su spec. Laikikliais 58 €

111.839.00.1 DuofixBasic distanciniai laikikliai, reguliuojami, 12-20 cm 25 €

458.103.00.1

DuofixBasic WC montavimo elementas, Delta bakelis, 12 cm 
storio, valdomas iš priekio, aukštis 112 cm, komplekte su 
viršutiniu skersiniu ir distanciniais laikikliais                                                                                          
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: DELTA 11, DELTA15, DELTA 
20, DELTA 21, DELTA 50, DELTA 51

279 €

111.471.00.1 DuofixBasic praustuvo montavimo rėmas, aukštis 112 cm 137 €

111.534.00.1 DuofixBasic bidė montavimo rėmas, aukštis 112 cm 249 €

DUOFIXBASIC ASORTIMENTAS - GIPSO KARTONO SIENAI
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111.510.00.1 Duofix bidė montavimo rėmas, aukštis 112 cm 341 €

111.616.00.1

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

366 €

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.x 

415 €

111.689.00.1

Duofix pisuaro montavimo elementas, aukštis 112 - 130 cm, su 
paslėpta montavimo dėžute potinkiniam pisuaro valdymui. Tinka 
montuoti potinkinį pisuaro valdymą su hibridiniu sifonu art. 
Nr. 116.010.00.1

401 €

111.815.00.1 Distanciniai laikikliai, skirti Duofix rėmams 27 €

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. 
90 mm (pakabinamo rėmo atsarginė detalė) 21 €

152.422.46.1 HDPE WC išbėgimo pajungimo komplektas, ilgis = 18,5 cm, dia. 
110 mm (komplektuoti prie pristatomo WC su potinkiniu bakeliu) 22 €
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152.441.46.1 HDPE išbėgimo pajungimo komplektas, ilgis = 30 cm, dia. 90 mm 55 €

152.170.16.1 HDPE vamzdis, ilgis - 1 m, dia. 45 mm, juodas 14 €

111.153.00.1

DuofixBasic WC montavimo elementas, Delta bakelis, 12 cm 
storio, valdomas iš priekio, aukštis 112 cm,                  
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: DELTA 11, DELTA15, DELTA 
20, DELTA 21, DELTA 50, DELTA 51

269 €

111.813.00.1 DuofixBasic sieninio montavimo komplektas, iš viršutinio skersinio 
ir distancinių laikiklių 35 €

111.822.00.1 DuofixBasic šoninio montavimo komplektas, iš viršutinio skersinio 
su spec. Laikikliais 58 €

111.839.00.1 DuofixBasic distanciniai laikikliai, reguliuojami, 12-20 cm 25 €

458.103.00.1

DuofixBasic WC montavimo elementas, Delta bakelis, 12 cm 
storio, valdomas iš priekio, aukštis 112 cm, komplekte su 
viršutiniu skersiniu ir distanciniais laikikliais                                                                                          
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: DELTA 11, DELTA15, DELTA 
20, DELTA 21, DELTA 50, DELTA 51

279 €

111.471.00.1 DuofixBasic praustuvo montavimo rėmas, aukštis 112 cm 137 €

111.534.00.1 DuofixBasic bidė montavimo rėmas, aukštis 112 cm 249 €

DUOFIXBASIC ASORTIMENTAS - GIPSO KARTONO SIENAI
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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)                               

302 €

458.603.00.5

DuofixBasic pisuaro montavimo rėmas, aukštis 112-130 cm, 
komplekte su viršutiniu skersiniu ir distanciniais laikikliais                                                                                                         
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)                               

307 €

109.300.00.5

WC bakelis Sigma, aukštis 108 cm, storis 12 cm                                                                      
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: MAMBO, 
SIGMA01/10/20/21/30/50/60/70/80                                                        
BAKELIS TIK PASTATOMAM PUODUI. 

224 €

109.791.00.1

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

208 €

110.300.00.5

Kombifix Super WC montavimo elementas, 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, 

275 €

110.792.00.1

Kombifix Super WC montavimo elementas, 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

323 €

110.100.00.1

KombifixBasic WC montavimo elementas, Delta bakelis, 12 cm 
storio, valdomas iš priekio, aukštis 108 cm,            
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: DELTA 11, DELTA15, DELTA 
20, DELTA 21, DELTA 50, DELTA 51

211 €

457.430.00.1 Kombifix praustuvo montavimo elementas 178 €

457.530.00.1 Kombifix bidė montavimo elementas 178 €

KOMBIFIX ASORTIMENTAS - MŪRO SIENAI
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

115.770.11.5
Vandens nuleidimo mygtukas Sigma01:                                
baltas 64 €

115.770.21.5 chromuotas blizgus  93 €

115.770.46.5 chromuotas matinis 93 €

115.770.DT.5 blizgus žalvaris 421 €

115.770.JQ.5
chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis / 
specialus paviršius apsaugotas nuo pirštų antspaudų (prekyboje 
nuo 2020-04-01)

125 €

115.770.DW.5 juodas RAL 9005 76 €

115.770.KA.5 blizgiai chromuotas/matinis 93 €

115.758.KH.5
Sigma10 vandens nuleidimo mygtukas, Start/Stop funkcija:
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-chromuotas blizgus 137 €

115.758.KJ.5 baltas-chromuotas blizgus-baltas 118 €

115.758.KK.5 baltas-auksinis-baltas 118 €

115.758.KL.5 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 118 €

115.758.KM.5 juodas-chromuotas blizgus-juodas 118 €

115.758.KN.5 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 137 €

115.758.SN.5 šveistas nerūdijantis plienas 206 €

115.787.SN.5 šveistas nerūdijantis plienas, antivandalinis 220 €

115.758.JT.5 baltas matinis-chromuotas blizgus-baltas matinis (medžiaga 
nerūdijantis plienas) 253 €

115.758.14.5 juodas matinis-chromuotas blizgus-juodas matinis (medžiaga 
nerūdijantis plienas) 253 €

115.758.JQ.5
chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis / 
specialus paviršius apsaugotas nuo pirštų antspaudų (prekyboje 
nuo 2020-04-01)

165 €

VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI SIGMA BAKELIUI (DUOFIX IR KOMBIFIX RĖMAI)
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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)                               

302 €

458.603.00.5

DuofixBasic pisuaro montavimo rėmas, aukštis 112-130 cm, 
komplekte su viršutiniu skersiniu ir distanciniais laikikliais                                                                                                         
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)                               

307 €

109.300.00.5

WC bakelis Sigma, aukštis 108 cm, storis 12 cm                                                                      
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: MAMBO, 
SIGMA01/10/20/21/30/50/60/70/80                                                        
BAKELIS TIK PASTATOMAM PUODUI. 

224 €

109.791.00.1

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

208 €

110.300.00.5

Kombifix Super WC montavimo elementas, 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, 

275 €

110.792.00.1

Kombifix Super WC montavimo elementas, 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

323 €

110.100.00.1

KombifixBasic WC montavimo elementas, Delta bakelis, 12 cm 
storio, valdomas iš priekio, aukštis 108 cm,            
Tinka vandens nuleidimo mygtukai: DELTA 11, DELTA15, DELTA 
20, DELTA 21, DELTA 50, DELTA 51

211 €

457.430.00.1 Kombifix praustuvo montavimo elementas 178 €

457.530.00.1 Kombifix bidė montavimo elementas 178 €

KOMBIFIX ASORTIMENTAS - MŪRO SIENAI
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115.770.11.5
Vandens nuleidimo mygtukas Sigma01:                                
baltas 64 €

115.770.21.5 chromuotas blizgus  93 €

115.770.46.5 chromuotas matinis 93 €

115.770.DT.5 blizgus žalvaris 421 €

115.770.JQ.5
chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis / 
specialus paviršius apsaugotas nuo pirštų antspaudų (prekyboje 
nuo 2020-04-01)

125 €

115.770.DW.5 juodas RAL 9005 76 €

115.770.KA.5 blizgiai chromuotas/matinis 93 €

115.758.KH.5
Sigma10 vandens nuleidimo mygtukas, Start/Stop funkcija:
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-chromuotas blizgus 137 €

115.758.KJ.5 baltas-chromuotas blizgus-baltas 118 €

115.758.KK.5 baltas-auksinis-baltas 118 €

115.758.KL.5 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 118 €

115.758.KM.5 juodas-chromuotas blizgus-juodas 118 €

115.758.KN.5 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 137 €

115.758.SN.5 šveistas nerūdijantis plienas 206 €

115.787.SN.5 šveistas nerūdijantis plienas, antivandalinis 220 €

115.758.JT.5 baltas matinis-chromuotas blizgus-baltas matinis (medžiaga 
nerūdijantis plienas) 253 €

115.758.14.5 juodas matinis-chromuotas blizgus-juodas matinis (medžiaga 
nerūdijantis plienas) 253 €

115.758.JQ.5
chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis / 
specialus paviršius apsaugotas nuo pirštų antspaudų (prekyboje 
nuo 2020-04-01)

165 €

VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI SIGMA BAKELIUI (DUOFIX IR KOMBIFIX RĖMAI)
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

115.882.KH.1
Sigma20 vandens nuleidimo mygtukas:
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-blizgus   137 €

115.882.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus-baltas 118 €

115.882.KK.1 baltas-auksinis-baltas 118 €

115.882.KL.1 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 118 €

115.882.KM.1 juodas-chromuotas blizgus-juodas 118 €
115.882.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 137 €

115.882.JQ.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 
(specialus paviršius apsaugotas nuo pirštų antspaudų) 185 €

115.882.JT.1 baltas matinis-chromuotas blizgus-baltas matinis                                                                             166 €

115.882.14.1 juodas matinis-chromuotas blizgus-juodas matinis                                                         166 €

115.882.11.1 baltas (prekyboje nuo 2020-04-01) 116 €

115.882.01.1 baltas matinis (prekyboje nuo 2020-04-01) 190 €

115.882.DW.1 juodas (prekyboje nuo 2020-04-01) 138 €

115.882.16.1 juodas matinis (prekyboje nuo 2020-04-01) 190 €

115.882.SN.1

Sigma20 vandens nuleidimo mygtukas:
šveistas nerūdijantis plienas-chromuotas blizgus-šveistas 
nerūdijantis plienas    194 €

115.889.SN.1 šveistas nerūdijantis plienas-chromuotas blizgus-šveistas 
nerūdijantis plienas, antivandalinis                     223 €

115.884.SI.1
Sigma21 vandens nuleidimo mygtukas:                          
stiklas, baltas 333 €

115.884.SJ.1
stiklas, juodas 333 €

115.884.TG.1 stiklas, smėlio spalvos 333 €

115.884.00.1 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)                                 267 €

115.884.JM.1 skalūno akmuo 412 €
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115.883.KH.1
Sigma30 vandens nuleidimo mygtukas, dvigubas:
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-chromuotas blizgus 147 €

115.883.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus-baltas 109 €

115.883.KK.1 baltas-auksinis-baltas 131 €

115.883.KL.1 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 131 €

115.883.KM.1 juodas-chromuotas blizgus-juodas 131 €

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

115.883.JQ.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 
(specialus paviršius apsaugotas nuo pirštų antspaudų) 207 €

115.883.JT.1 baltas matinis-chromuotas blizgus-baltas matinis 190 €

115.883.14.1 juodas matinis-chromuotas blizgus-juodas matinis 190 €

115.883.11.1 baltas (prekyboje nuo 2020-04-01) 139 €

115.883.01.1 baltas matinis (prekyboje nuo 2020-04-01) 214 €

115.883.DW.1 juodas (prekyboje nuo 2020-04-01) 162 €

115.883.16.1 juodas matinis (prekyboje nuo 2020-04-01) 214 €

115.893.KJ.1

Sigma30 vandens nuleidimo mygtukas, viengubas, Start/Stop 
funkcija:                                                             
baltas-chromuotas blizgus-baltas                  186 €

115.893.KX.1 šveistas chromas-chromuotas blizgus-šveistas chromas 247 €

115.893.45.1 dengtas auksu Klausti

115.893.KY.1 chromuotas blizgus-šveistas chromas-chromuotas blizgus 247 €

115.893.JT.1 baltas matinis-chromuotas blizgus-baltas matinis 248 €

115.893.14.1 juodas matinis-chromuotas blizgus-juodas matinis 248 €

115.788.11.2
Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas:
baltas 263 €

115.788.DW.2 juodas RAL9005 263 €

115.788.21.2 chromuotas blizgus 400 €

115.788.GH.2 šveistas chromas 400 €

115.788.SD.2 dūminis stiklas 343 €

115.788.SQ.2 umbra stiklas 343 €

115.788.TG.2 smėlio spalvos stiklas 343 €

115.788.JM.2 skalūno akmuo 400 €

115.788.00.2 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)          263 €
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

115.882.KH.1
Sigma20 vandens nuleidimo mygtukas:
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-blizgus   137 €

115.882.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus-baltas 118 €

115.882.KK.1 baltas-auksinis-baltas 118 €

115.882.KL.1 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 118 €

115.882.KM.1 juodas-chromuotas blizgus-juodas 118 €
115.882.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 137 €

115.882.JQ.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 
(specialus paviršius apsaugotas nuo pirštų antspaudų) 185 €

115.882.JT.1 baltas matinis-chromuotas blizgus-baltas matinis                                                                             166 €

115.882.14.1 juodas matinis-chromuotas blizgus-juodas matinis                                                         166 €

115.882.11.1 baltas (prekyboje nuo 2020-04-01) 116 €

115.882.01.1 baltas matinis (prekyboje nuo 2020-04-01) 190 €

115.882.DW.1 juodas (prekyboje nuo 2020-04-01) 138 €

115.882.16.1 juodas matinis (prekyboje nuo 2020-04-01) 190 €

115.882.SN.1

Sigma20 vandens nuleidimo mygtukas:
šveistas nerūdijantis plienas-chromuotas blizgus-šveistas 
nerūdijantis plienas    194 €

115.889.SN.1 šveistas nerūdijantis plienas-chromuotas blizgus-šveistas 
nerūdijantis plienas, antivandalinis                     223 €

115.884.SI.1
Sigma21 vandens nuleidimo mygtukas:                          
stiklas, baltas 333 €

115.884.SJ.1
stiklas, juodas 333 €

115.884.TG.1 stiklas, smėlio spalvos 333 €

115.884.00.1 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)                                 267 €

115.884.JM.1 skalūno akmuo 412 €

Geberit pagrindinių produktų kainynas 2020 www.geberit.lt 6/23

Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

115.883.KH.1
Sigma30 vandens nuleidimo mygtukas, dvigubas:
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-chromuotas blizgus 147 €

115.883.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus-baltas 109 €

115.883.KK.1 baltas-auksinis-baltas 131 €

115.883.KL.1 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 131 €

115.883.KM.1 juodas-chromuotas blizgus-juodas 131 €

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

115.883.JQ.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 
(specialus paviršius apsaugotas nuo pirštų antspaudų) 207 €

115.883.JT.1 baltas matinis-chromuotas blizgus-baltas matinis 190 €

115.883.14.1 juodas matinis-chromuotas blizgus-juodas matinis 190 €

115.883.11.1 baltas (prekyboje nuo 2020-04-01) 139 €

115.883.01.1 baltas matinis (prekyboje nuo 2020-04-01) 214 €

115.883.DW.1 juodas (prekyboje nuo 2020-04-01) 162 €

115.883.16.1 juodas matinis (prekyboje nuo 2020-04-01) 214 €

115.893.KJ.1

Sigma30 vandens nuleidimo mygtukas, viengubas, Start/Stop 
funkcija:                                                             
baltas-chromuotas blizgus-baltas                  186 €

115.893.KX.1 šveistas chromas-chromuotas blizgus-šveistas chromas 247 €

115.893.45.1 dengtas auksu Klausti

115.893.KY.1 chromuotas blizgus-šveistas chromas-chromuotas blizgus 247 €

115.893.JT.1 baltas matinis-chromuotas blizgus-baltas matinis 248 €

115.893.14.1 juodas matinis-chromuotas blizgus-juodas matinis 248 €

115.788.11.2
Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas:
baltas 263 €

115.788.DW.2 juodas RAL9005 263 €

115.788.21.2 chromuotas blizgus 400 €

115.788.GH.2 šveistas chromas 400 €

115.788.SD.2 dūminis stiklas 343 €

115.788.SQ.2 umbra stiklas 343 €

115.788.TG.2 smėlio spalvos stiklas 343 €

115.788.JM.2 skalūno akmuo 400 €

115.788.00.2 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)          263 €
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

115.640.GH.1

Sigma60 vandens nuleidimo mygtukas, montuojamas lygiai su 
plytelėmis:                                                                                
blizgus šveistas chromas (metalinis)                                   479 €

115.640.SI.1 baltas stiklas 479 €

115.640.SJ.1 juodas stiklas   479 €

115.640.SQ.1 umbra stiklas 479 €

115.641.21.1
Sigma60 vandens nuleidimo mygtuko apdailos rėmelis:                                                                            
blizgiai chromuotas                                          152 €

115.641.GH.1 šveistas chromas 152 €

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       433 €

115.625.SI.1 baltas stiklas, skirtas 8 cm storio bakeliui       433 €

115.620.SJ.1
Sigma70 vandens nuleidimo mygtukas:
juodas stiklas, skirtas 12 cm storio bakeliui       433 €

115.625.SJ.1 juodas stiklas, skirtas 8 cm storio bakeliui       433 €

115.620.SQ.1
Sigma70 vandens nuleidimo mygtukas:
umbra stiklas, skirtas 12 cm storio bakeliui       433 €

115.625.SQ.1 umbra stiklas, skirtas 8 cm storio bakeliui       433 €

115.620.FW.1
Sigma70 vandens nuleidimo mygtukas:
šveistas nerūdijantis plienas, skirtas 12 cm storio bakeliui                                                                    502 €

115.625.FW.1 šveistas nerūdijantis plienas, skirtas 8 cm storio bakeliui                                                                    502 €

115.620.00.1

Sigma70 vandens nuleidimo mygtukas:
kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas), skirtas 12 cm storio 
bakeliui                                                           384 €

Pavyzdys
115.625.00.1 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas), skirtas 8 cm storio 

bakeliui                                                           384 €
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

115.630.FW.1

Type70 vandens nuleidimo mygtukas, nuotolinis, skirtas 12 cm 
Sigma bakeliui, 11,2 x 5 cm:                                                                                                                                    
šveistas nerūdijantis plienas 571 €

115.630.SI.1 baltas stiklas 484 €

115.630.SJ.1 juodas stiklas 484 €

115.630.SQ.1 umbra stiklas 484 €

115.635.FW.1

Type70 vandens nuleidimo mygtukas, nuotolinis, skirtas 8 cm 
Sigma bakeliui, 11,2 x 5 cm:                                                                                                                                              
šveistas nerūdijantis plienas 571 €

115.635.SI.1 baltas stiklas 484 €

115.635.SJ.1 juodas stiklas 484 €

115.635.SQ.1 umbra stiklas 484 €

116.090.SG.1

Sigma80 elektroninis vandens nuleidimo mygtukas, papildomai 
reikia užsakyti 115.861.00.1 transformatorių (montuojant potinkinę 
dalį):                                              
juodas stiklas, skirtas 12 cm bakeliui 1 178 €

116.092.SG.1 juodas stiklas, skirtas 8 cm bakeliui 1 178 €

116.090.SM.1

Sigma80 elektroninis vandens nuleidimo mygtukas,  papildomai 
reikia užsakyti 115.861.00.1 transformatorių (montuojant potinkinę 
dalį):                                           
metalizuotas veidrodinis stiklas, skirtas 12 cm bakeliui 1 178 €

116.092.SM.1 metalizuotas veidrodinis stiklas, skirtas 8 cm bakeliui 1 178 €

115.861.00.1
HyTronic potinkinis WC vandens nuleidimo mygtuko 
transformatorius (tinka Sigma80, Sigma10), būtina montuoti kartu 
su potinkiniu rėmu

118 €

115.751.00.1 Mambo vandens nuleidimo mygtukas:                  
nerūdijantis plienas (antivandalinis)    133 €
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

115.640.GH.1

Sigma60 vandens nuleidimo mygtukas, montuojamas lygiai su 
plytelėmis:                                                                                
blizgus šveistas chromas (metalinis)                                   479 €

115.640.SI.1 baltas stiklas 479 €

115.640.SJ.1 juodas stiklas   479 €

115.640.SQ.1 umbra stiklas 479 €

115.641.21.1
Sigma60 vandens nuleidimo mygtuko apdailos rėmelis:                                                                            
blizgiai chromuotas                                          152 €

115.641.GH.1 šveistas chromas 152 €

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       433 €

115.625.SI.1 baltas stiklas, skirtas 8 cm storio bakeliui       433 €

115.620.SJ.1
Sigma70 vandens nuleidimo mygtukas:
juodas stiklas, skirtas 12 cm storio bakeliui       433 €

115.625.SJ.1 juodas stiklas, skirtas 8 cm storio bakeliui       433 €

115.620.SQ.1
Sigma70 vandens nuleidimo mygtukas:
umbra stiklas, skirtas 12 cm storio bakeliui       433 €

115.625.SQ.1 umbra stiklas, skirtas 8 cm storio bakeliui       433 €

115.620.FW.1
Sigma70 vandens nuleidimo mygtukas:
šveistas nerūdijantis plienas, skirtas 12 cm storio bakeliui                                                                    502 €

115.625.FW.1 šveistas nerūdijantis plienas, skirtas 8 cm storio bakeliui                                                                    502 €

115.620.00.1

Sigma70 vandens nuleidimo mygtukas:
kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas), skirtas 12 cm storio 
bakeliui                                                           384 €

Pavyzdys
115.625.00.1 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas), skirtas 8 cm storio 

bakeliui                                                           384 €
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

115.630.FW.1

Type70 vandens nuleidimo mygtukas, nuotolinis, skirtas 12 cm 
Sigma bakeliui, 11,2 x 5 cm:                                                                                                                                    
šveistas nerūdijantis plienas 571 €

115.630.SI.1 baltas stiklas 484 €

115.630.SJ.1 juodas stiklas 484 €

115.630.SQ.1 umbra stiklas 484 €

115.635.FW.1

Type70 vandens nuleidimo mygtukas, nuotolinis, skirtas 8 cm 
Sigma bakeliui, 11,2 x 5 cm:                                                                                                                                              
šveistas nerūdijantis plienas 571 €

115.635.SI.1 baltas stiklas 484 €

115.635.SJ.1 juodas stiklas 484 €

115.635.SQ.1 umbra stiklas 484 €

116.090.SG.1

Sigma80 elektroninis vandens nuleidimo mygtukas, papildomai 
reikia užsakyti 115.861.00.1 transformatorių (montuojant potinkinę 
dalį):                                              
juodas stiklas, skirtas 12 cm bakeliui 1 178 €

116.092.SG.1 juodas stiklas, skirtas 8 cm bakeliui 1 178 €

116.090.SM.1

Sigma80 elektroninis vandens nuleidimo mygtukas,  papildomai 
reikia užsakyti 115.861.00.1 transformatorių (montuojant potinkinę 
dalį):                                           
metalizuotas veidrodinis stiklas, skirtas 12 cm bakeliui 1 178 €

116.092.SM.1 metalizuotas veidrodinis stiklas, skirtas 8 cm bakeliui 1 178 €

115.861.00.1
HyTronic potinkinis WC vandens nuleidimo mygtuko 
transformatorius (tinka Sigma80, Sigma10), būtina montuoti kartu 
su potinkiniu rėmu

118 €

115.751.00.1 Mambo vandens nuleidimo mygtukas:                  
nerūdijantis plienas (antivandalinis)    133 €

Geberit pagrindinių produktų kainynas 2020 www.geberit.lt 9/23



Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

115.884.JV.1

Sigma21 vandens nuleidimo mygtukas, chromuoti vandens 
nuleidimo klavišai ir rėmelis:
betono struktūros apdaila 402

115.884.JX.1 juodojo riešutmedžio apdaila
663

115.650.SI.1

Sigma21 vandens nuleidimo mygtukas, raudonojo aukso vandens 
nuleidimo klavišai ir rėmelis:
baltas stiklas 630 €

115.650.SJ.1 juodas stiklas 630 €

115.650.JM.1 skalūno akmuo 709 €

115.650.JV.1 betono struktūros apdaila 709 €

115.650.JX.1 juodojo riešutmedžio apdaila 977 €

115.650.00.1 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  563 €

115.651.SI.1

Sigma21 vandens nuleidimo mygtukas, juodo chromo vandens 
nuleidimo klavišai ir rėmelis:
baltas stiklas 630 €

115.651.SJ.1 juodas stiklas 630 €
115.651.JM.1 skalūno akmuo 709 €
115.651.JV.1 betono struktūros apdaila 709 €
115.651.JX.1 juodojo riešutmedžio apdaila 977 €

115.651.00.1 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  563 €

115.652.SI.1

Sigma21 vandens nuleidimo mygtukas, sendinto žalvario vandens 
nuleidimo klavišai ir rėmelis:
baltas stiklas 630 €

115.652.SJ.1 juodas stiklas 630 €
115.652.JM.1 skalūno akmuo 709 €
115.652.JV.1 betono struktūros apdaila 709 €
115.652.JX.1 juodojo riešutmedžio apdaila 977 €
115.652.00.1 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  563 €

VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI SIGMA BAKELIUI 
(DUOFIX IR KOMBIFIX RĖMAI) SU SPALVOTŲJŲ METALŲ IR NATŪRALIŲ MEDŽIAGŲ 

APDAILA 
(PREKYBOJE NUO 2020-04-01, MYGTUKŲ PRISTATYMO TERMINAS 6 SAVAITĖS)
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

115.788.JV.2

Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas, chromuoti vandens 
nuleidimo klavišai ir rėmelis:
betono struktūros apdaila 402 €

115.788.JX.2 juodojo riešutmedžio apdaila 663 €

115.670.11.2

Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas, raudonojo aukso vandens 
nuleidimo klavišai ir rėmelis:
baltas 563 €

115.670.DW.2 juodas 563 €

115.670.JM.2 skalūno akmuo 709 €

115.670.JV.2 betono struktūros apdaila 709 €

115.670.JX.2 juodojo riešutmedžio apdaila 977 €

115.670.00.2 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  563 €

115.671.11.2

Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas, juodo chromo vandens 
nuleidimo klavišai ir rėmelis:
baltas 563 €

115.671.DW.2 juodas 563 €
115.671.JM.2 skalūno akmuo 709 €

115.671.JV.2 betono struktūros apdaila 709 €

115.671.JX.2 juodojo riešutmedžio apdaila 977 €

115.671.00.2 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  563 €

115.672.11.2

Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas, sendinto žalvario vandens 
nuleidimo klavišai ir rėmelis:
baltas 563 €

115.672.DW.2 juodas 563 €

115.672.JM.2 skalūno akmuo 709 €

115.672.JV.2 betono struktūros apdaila 709 €

115.672.JX.2 juodojo riešutmedžio apdaila 977 €

115.672.00.2 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  563 €
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

115.884.JV.1

Sigma21 vandens nuleidimo mygtukas, chromuoti vandens 
nuleidimo klavišai ir rėmelis:
betono struktūros apdaila 402

115.884.JX.1 juodojo riešutmedžio apdaila
663

115.650.SI.1

Sigma21 vandens nuleidimo mygtukas, raudonojo aukso vandens 
nuleidimo klavišai ir rėmelis:
baltas stiklas 630 €

115.650.SJ.1 juodas stiklas 630 €

115.650.JM.1 skalūno akmuo 709 €

115.650.JV.1 betono struktūros apdaila 709 €

115.650.JX.1 juodojo riešutmedžio apdaila 977 €

115.650.00.1 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  563 €

115.651.SI.1

Sigma21 vandens nuleidimo mygtukas, juodo chromo vandens 
nuleidimo klavišai ir rėmelis:
baltas stiklas 630 €

115.651.SJ.1 juodas stiklas 630 €
115.651.JM.1 skalūno akmuo 709 €
115.651.JV.1 betono struktūros apdaila 709 €
115.651.JX.1 juodojo riešutmedžio apdaila 977 €

115.651.00.1 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  563 €

115.652.SI.1

Sigma21 vandens nuleidimo mygtukas, sendinto žalvario vandens 
nuleidimo klavišai ir rėmelis:
baltas stiklas 630 €

115.652.SJ.1 juodas stiklas 630 €
115.652.JM.1 skalūno akmuo 709 €
115.652.JV.1 betono struktūros apdaila 709 €
115.652.JX.1 juodojo riešutmedžio apdaila 977 €
115.652.00.1 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  563 €

VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI SIGMA BAKELIUI 
(DUOFIX IR KOMBIFIX RĖMAI) SU SPALVOTŲJŲ METALŲ IR NATŪRALIŲ MEDŽIAGŲ 

APDAILA 
(PREKYBOJE NUO 2020-04-01, MYGTUKŲ PRISTATYMO TERMINAS 6 SAVAITĖS)
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

115.788.JV.2

Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas, chromuoti vandens 
nuleidimo klavišai ir rėmelis:
betono struktūros apdaila 402 €

115.788.JX.2 juodojo riešutmedžio apdaila 663 €

115.670.11.2

Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas, raudonojo aukso vandens 
nuleidimo klavišai ir rėmelis:
baltas 563 €

115.670.DW.2 juodas 563 €

115.670.JM.2 skalūno akmuo 709 €

115.670.JV.2 betono struktūros apdaila 709 €

115.670.JX.2 juodojo riešutmedžio apdaila 977 €

115.670.00.2 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  563 €

115.671.11.2

Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas, juodo chromo vandens 
nuleidimo klavišai ir rėmelis:
baltas 563 €

115.671.DW.2 juodas 563 €
115.671.JM.2 skalūno akmuo 709 €

115.671.JV.2 betono struktūros apdaila 709 €

115.671.JX.2 juodojo riešutmedžio apdaila 977 €

115.671.00.2 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  563 €

115.672.11.2

Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas, sendinto žalvario vandens 
nuleidimo klavišai ir rėmelis:
baltas 563 €

115.672.DW.2 juodas 563 €

115.672.JM.2 skalūno akmuo 709 €

115.672.JV.2 betono struktūros apdaila 709 €

115.672.JX.2 juodojo riešutmedžio apdaila 977 €

115.672.00.2 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas)  563 €
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

115.062.21.1

Geberit Duofresh WC lazdelių priedas, Sigma 12 cm  
potinkiniam bakeliui, tinka mygtukams Sigma01/10/20/21/30/50:                                                                                                    
chromuotas blizgus 86 €

115.062.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 77 €

115.063.21.1

Geberit Duofresh WC lazdelių priedas, Sigma 8 cm  potinkiniam 
bakeliui, tinka mygtukams Sigma01/10/20/21/30/50:                                                                                                                                                     
chromuotas blizgus 86 €

115.063.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 77 €

244.182.00.1 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, papildomai 
būtina užsakyti 243.971.00.1 transformatorių:                                                                     
chromuotas blizgus 413 €

115.050.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 404 €

115.052.21.1

Geberit Duofresh kvapų ištraukimo priedas su sanitarinių kubelių 
priedu, automatinis judesio aktyvavimas, Sigma 8 cm bakeliui, 
tinka mygtukams Sigma01/10/20/21/30/50C                                                                                            
chromuotas blizgus 413 €

115.052.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 404 €

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, 
papildomai būtina užsakyti 243.971.00.1 transformatorių:                                                                                    
chromuotas blizgus 337 €

115.051.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 327 €

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, 
papildomai būtina užsakyti 243.971.00.1 transformatorių:                                                                                                                               
chromuotas blizgus 337 €

115.053.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 327 €

VANDENS NULEIDIMO MYGTUKŲ PRIEDAI SIGMA BAKELIUI 
(DUOFIX RĖMAI)
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

243.971.00.1 Transformatorius Geberit Duofresh kvapų ištraukimo priedui 
230V/12V 50Hz 93 €

244.999.00.1

Priedai Geberit Duofresh kvapų ištraukimo priedo 
transformatoriaus montavimui:                                      
Geberit Duofresh kvapų ištraukimo priedo transformatoriaus 
montavimo rinkinys (transformatorių montuojant iki 150 cm 
atstumu nuo potinkinio bakelio) 35 €

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

52 €

115.085.KH.1
Omega20 vandens nuleidimo mygtukas:
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-chromuotas blizgus 192 €

115.085.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus-baltas 141 €

115.085.KK.1 baltas-auksinis-baltas 157 €

115.085.KL.1 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 157 €

115.085.JQ.1
chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis / 
specialus paviršius apsaugotas nuo pirštų antspaudų (prekyboje 
nuo 2020-04-01)

224 €

115.085.KM.1 juodas-chromuotas blizgus-juodas 157 €

115.085.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 192 €

115.080.KH.1
Omega30 vandens nuleidimo mygtukas:
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-chromuotas blizgus 192 €

115.080.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus-baltas 141 €

115.080.KK.1 baltas-auksinis-baltas 157 €

115.080.KL.1 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 157 €

115.080.JQ.1
chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis / 
specialus paviršius apsaugotas nuo pirštų antspaudų (prekyboje 
nuo 2020-04-01)

224 €

115.080.KM.1 juodas-chromuotas blizgus-juodas 157 €

115.080.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 192 €

VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI OMEGA BAKELIUI 
(PAŽEMINTI DUOFIX RĖMAI)
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

115.062.21.1

Geberit Duofresh WC lazdelių priedas, Sigma 12 cm  
potinkiniam bakeliui, tinka mygtukams Sigma01/10/20/21/30/50:                                                                                                    
chromuotas blizgus 86 €

115.062.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 77 €

115.063.21.1

Geberit Duofresh WC lazdelių priedas, Sigma 8 cm  potinkiniam 
bakeliui, tinka mygtukams Sigma01/10/20/21/30/50:                                                                                                                                                     
chromuotas blizgus 86 €

115.063.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 77 €

244.182.00.1 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, papildomai 
būtina užsakyti 243.971.00.1 transformatorių:                                                                     
chromuotas blizgus 413 €

115.050.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 404 €

115.052.21.1

Geberit Duofresh kvapų ištraukimo priedas su sanitarinių kubelių 
priedu, automatinis judesio aktyvavimas, Sigma 8 cm bakeliui, 
tinka mygtukams Sigma01/10/20/21/30/50C                                                                                            
chromuotas blizgus 413 €

115.052.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 404 €

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, 
papildomai būtina užsakyti 243.971.00.1 transformatorių:                                                                                    
chromuotas blizgus 337 €

115.051.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 327 €

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, 
papildomai būtina užsakyti 243.971.00.1 transformatorių:                                                                                                                               
chromuotas blizgus 337 €

115.053.BZ.1 pilkos antracito spalvos (grafitas RAL7016) 327 €

VANDENS NULEIDIMO MYGTUKŲ PRIEDAI SIGMA BAKELIUI 
(DUOFIX RĖMAI)

Geberit pagrindinių produktų kainynas 2020 www.geberit.lt 12/23

Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

243.971.00.1 Transformatorius Geberit Duofresh kvapų ištraukimo priedui 
230V/12V 50Hz 93 €

244.999.00.1

Priedai Geberit Duofresh kvapų ištraukimo priedo 
transformatoriaus montavimui:                                      
Geberit Duofresh kvapų ištraukimo priedo transformatoriaus 
montavimo rinkinys (transformatorių montuojant iki 150 cm 
atstumu nuo potinkinio bakelio) 35 €

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

52 €

115.085.KH.1
Omega20 vandens nuleidimo mygtukas:
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-chromuotas blizgus 192 €

115.085.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus-baltas 141 €

115.085.KK.1 baltas-auksinis-baltas 157 €

115.085.KL.1 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 157 €

115.085.JQ.1
chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis / 
specialus paviršius apsaugotas nuo pirštų antspaudų (prekyboje 
nuo 2020-04-01)

224 €

115.085.KM.1 juodas-chromuotas blizgus-juodas 157 €

115.085.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 192 €

115.080.KH.1
Omega30 vandens nuleidimo mygtukas:
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-chromuotas blizgus 192 €

115.080.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus-baltas 141 €

115.080.KK.1 baltas-auksinis-baltas 157 €

115.080.KL.1 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 157 €

115.080.JQ.1
chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis / 
specialus paviršius apsaugotas nuo pirštų antspaudų (prekyboje 
nuo 2020-04-01)

224 €

115.080.KM.1 juodas-chromuotas blizgus-juodas 157 €

115.080.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 192 €

VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI OMEGA BAKELIUI 
(PAŽEMINTI DUOFIX RĖMAI)
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

115.081.GH.1

Omega60 vandens nuleidimo mygtukas, montuojamas lygiai su 
plytelėmis:                                                                       
blizgus šveistas chromas (metalinis)                                                         562 €

115.081.SI.1 baltas stiklas                                                 562 €

115.081.SJ.1 juodas stiklas                                                 562 €

115.081.SQ.1 umbra stiklas                                                 562 €

115.083.FW.1

Type70 vandens nuleidimo mygtukas, nuotolinis, skirtas Omega 
bakeliui, montuojamas į baldus, 11,2 x 5 cm: 
šveistas nerūdijantis plienas 580 €

115.083.SI.1 baltas stiklas 492 €

115.083.SJ.1 juodas stiklas 492 €

115.083.SQ.1 umbra stiklas 492 €

115.084.FW.1

Type70 vandens nuleidimo mygtukas, nuotolinis, skirtas Omega 
bakeliui, montuojamas į mūro sieną, 11,2 x 5 cm: 
šveistas nerūdijantis plienas 580 €

115.084.SI.1 baltas stiklas 492 €

115.084.SJ.1 juodas stiklas 492 €

115.084.SQ.1 umbra stiklas 492 €

115.101.00.1 DELTA15 vandens nuleidimo mygtukas:                  
nerūdijantis plienas (antivandalinis)                                                         129 €

115.120.11.1
DELTA11 vandens nuleidimo mygtukas: 
baltas 62 €

115.120.21.1 chromuotas blizgus 90 €

115.120.46.1 chromuotas matinis 90 €

115.100.11.1
DELTA20 vandens nuleidimo mygtukas: 
baltas 61 €

115.100.21.1 chromuotas blizgus 81 €

115.100.46.1 chromuotas matinis 81 €

115.125.11.1 DELTA21 vandens nuleidimo mygtukas: 
baltas 62 €

115.125.21.1 chromuotas blizgus 90 €

115.125.46.1 chromuotas matinis 90 €

VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI DELTA BAKELIUI 
(DUOFIXBASIC IR KOMBIFIXBASIC RĖMAMS)
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

115.135.11.1 DELTA50 vandens nuleidimo mygtukas: 
baltas 62 €

115.135.21.1 chromuotas blizgus 90 €

115.135.46.1 chromuotas matinis 90 €

115.105.11.1 DELTA51 vandens nuleidimo mygtukas: 
baltas 74 €

115.105.21.1 chromuotas blizgus 107 €

115.105.46.1 chromuotas matinis 107 €

115.820.11.5

HyBasic pneumatinis pisuaro valdymas, valdomas rankos 
paspaudimu:                                                                               
baltas                                                               186 €

115.820.46.5 chromuotas matinis 186 €

 115.817.11.5
HyBasic elektroninis pisuaro valdymas IR, 230V:                                                                       
baltas  496 €

115.817.46.5 chromuotas matinis 496 €

115.818.11.5
HyBasic elektroninis pisuaro valdymas IR, 9 V baterija: 
baltas  442 €

115.818.46.5 chromuotas matinis 442 €

116.011.11.5
Type01 pneumatinis pisuaro valdymas:                            
baltas 184 €

116.011.21.5 chromuotas blizgus   184 €

116.011.46.5 chromuotas matinis 184 €

116.013.FW.1 Mambo pneumatinis pisuaro valdymas:                         
nerūdijantis plienas 233 €

116.015.KH.1

Type10 pneumatinis pisuaro valdymas:                                       
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-chromuotas blizgus

233 €
116.015.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus-baltas 233 €
116.015.KK.1 baltas-auksinis-baltas 233 €
116.015.KL.1 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 233 €
116.015.KM.1 juodas-chromuotas blizgus-juodas 233 €

116.015.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 233 €
116.015.SN.1 šveistas nerūdijantis plienas 247 €

PISUARŲ PNEUMATINIAI/SENSORINIAI MYGTUKAI, 
POTINKINĖS PISUARO DĖŽUTĖS
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

115.081.GH.1

Omega60 vandens nuleidimo mygtukas, montuojamas lygiai su 
plytelėmis:                                                                       
blizgus šveistas chromas (metalinis)                                                         562 €

115.081.SI.1 baltas stiklas                                                 562 €

115.081.SJ.1 juodas stiklas                                                 562 €

115.081.SQ.1 umbra stiklas                                                 562 €

115.083.FW.1

Type70 vandens nuleidimo mygtukas, nuotolinis, skirtas Omega 
bakeliui, montuojamas į baldus, 11,2 x 5 cm: 
šveistas nerūdijantis plienas 580 €

115.083.SI.1 baltas stiklas 492 €

115.083.SJ.1 juodas stiklas 492 €

115.083.SQ.1 umbra stiklas 492 €

115.084.FW.1

Type70 vandens nuleidimo mygtukas, nuotolinis, skirtas Omega 
bakeliui, montuojamas į mūro sieną, 11,2 x 5 cm: 
šveistas nerūdijantis plienas 580 €

115.084.SI.1 baltas stiklas 492 €

115.084.SJ.1 juodas stiklas 492 €

115.084.SQ.1 umbra stiklas 492 €

115.101.00.1 DELTA15 vandens nuleidimo mygtukas:                  
nerūdijantis plienas (antivandalinis)                                                         129 €

115.120.11.1
DELTA11 vandens nuleidimo mygtukas: 
baltas 62 €

115.120.21.1 chromuotas blizgus 90 €

115.120.46.1 chromuotas matinis 90 €

115.100.11.1
DELTA20 vandens nuleidimo mygtukas: 
baltas 61 €

115.100.21.1 chromuotas blizgus 81 €

115.100.46.1 chromuotas matinis 81 €

115.125.11.1 DELTA21 vandens nuleidimo mygtukas: 
baltas 62 €

115.125.21.1 chromuotas blizgus 90 €

115.125.46.1 chromuotas matinis 90 €

VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI DELTA BAKELIUI 
(DUOFIXBASIC IR KOMBIFIXBASIC RĖMAMS)
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

115.135.11.1 DELTA50 vandens nuleidimo mygtukas: 
baltas 62 €

115.135.21.1 chromuotas blizgus 90 €

115.135.46.1 chromuotas matinis 90 €

115.105.11.1 DELTA51 vandens nuleidimo mygtukas: 
baltas 74 €

115.105.21.1 chromuotas blizgus 107 €

115.105.46.1 chromuotas matinis 107 €

115.820.11.5

HyBasic pneumatinis pisuaro valdymas, valdomas rankos 
paspaudimu:                                                                               
baltas                                                               186 €

115.820.46.5 chromuotas matinis 186 €

 115.817.11.5
HyBasic elektroninis pisuaro valdymas IR, 230V:                                                                       
baltas  496 €

115.817.46.5 chromuotas matinis 496 €

115.818.11.5
HyBasic elektroninis pisuaro valdymas IR, 9 V baterija: 
baltas  442 €

115.818.46.5 chromuotas matinis 442 €

116.011.11.5
Type01 pneumatinis pisuaro valdymas:                            
baltas 184 €

116.011.21.5 chromuotas blizgus   184 €

116.011.46.5 chromuotas matinis 184 €

116.013.FW.1 Mambo pneumatinis pisuaro valdymas:                         
nerūdijantis plienas 233 €

116.015.KH.1

Type10 pneumatinis pisuaro valdymas:                                       
chromuotas blizgus-chromuotas matinis-chromuotas blizgus

233 €
116.015.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus-baltas 233 €
116.015.KK.1 baltas-auksinis-baltas 233 €
116.015.KL.1 baltas-chromuotas matinis-chromuotas matinis 233 €
116.015.KM.1 juodas-chromuotas blizgus-juodas 233 €

116.015.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus-chromuotas matinis 233 €
116.015.SN.1 šveistas nerūdijantis plienas 247 €

PISUARŲ PNEUMATINIAI/SENSORINIAI MYGTUKAI, 
POTINKINĖS PISUARO DĖŽUTĖS
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

116.017.KH.1
Type30 pneumatinis pisuaro valdymas:                     
chromuotas blizgus   235 €

116.017.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus 235 €

116.017.KK.1 baltas-auksinis 235 €

116.017.KL.1 baltas-chromuotas matinis 235 €

116.017.KM.1 juodas (RAL 9005) 235 €

116.017.KN.1 chromuotas matinis 235 €

116.016.11.5
Type50 pneumatinis pisuaro valdymas:                                                                                                                       
baltas   347 €

116.016.DW.5 juodas RAL9005 347 €

116.016.SE.5 tonuotas žalias stiklas 422 €

116.016.SD.5 dūminis stiklas 422 €

116.016.GH.5 šveistas chromas 502 €

116.016.SQ.5 umbra stiklas 422 €

116.016.00.1 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas) 343 €

116.021.11.5
Type01 elektroninis pisuaro valdymas, 220 V:              
baltas  670 €

116.021.21.5 chromuotas blizgus   670 €

116.021.46.5 chromuotas matinis 670 €

116.023.FW.1 Mambo elektroninis pisuaro valdymas IR, 220 V:           
nerūdijantis plienas 738 €

116.025.KH.1
Type10 elektroninis pisuaro valdymas, 220 V:                              
chromuotas blizgus-chromuotas matinis 755 €

116.025.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus 755 €
116.025.KK.1 baltas-auksinis 755 €
116.025.KL.1 baltas-chromuotas matinis 755 €
116.025.KM.1 juodas-chromuotas blizgus 755 €
116.025.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus 755 €
116.025.SN.1 šveistas nerūdijantis plienas 747 €

116.027.KH.1 Type30 elektroninis pisuaro valdymas, 220 V:                    
chromuotas blizgus     

769 €

116.027.KJ.1 baltas 769 €
116.027.KM.1 juodas (RAL 9005) 769 €
116.027.KN.1 chromuotas matinis 769 €
116.027.KX.1 šveistas chromas 769 €
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

116.027.KH.1 Type50 elektroninis pisuaro valdymas IR, 220 V: nerūdijantis 
plienas 769 €

116.031.11.5
Type01 elektroninis pisuaro valdymas, baterija:             
baltas       670 €

116.031.21.5 chromuotas blizgus   670 €

116.031.46.5 chromuotas matinis 670 €

116.033.FW.1 Mambo elektroninis pisuaro valdymas IR, baterija:                                                   
nerūdijantis plienas 738 €

116.035.KH.1 Type10 elektroninis pisuaro valdymas, baterija:                              
chromuotas blizgus-chromuotas matinis 755 €

116.035.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus 755 €

116.035.KK.1 baltas-auksinis 755 €

116.035.KL.1 baltas-chromuotas matinis 755 €

116.035.KM.1 juodas-chromuotas blizgus 755 €

116.035.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus 755 €

116.035.SN.1 šveistas nerūdijantis plienas 755 €

116.037.KH.1 Type30 elektroninis pisuaro valdymas, baterija:               
chromuotas blizgus 769 €

116.037.KJ.1 baltas 769 €

116.037.KM.1 juodas (RAL 9005) 769 €

116.037.KN.1 chromuotas matinis 769 €

116.037.KX.1 šveistas chromas 769 €

116.036.GH.1 Type50 elektronis pisuaro valdymas IR, baterija: nerūdijantis 
plienas 892 €

116.010.00.1 Potinkinis pisuaro valdymas, paslėptam montavimui su hibridiniu 
šiluminiu sifonu, 220V 877 €
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

116.017.KH.1
Type30 pneumatinis pisuaro valdymas:                     
chromuotas blizgus   235 €

116.017.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus 235 €

116.017.KK.1 baltas-auksinis 235 €

116.017.KL.1 baltas-chromuotas matinis 235 €

116.017.KM.1 juodas (RAL 9005) 235 €

116.017.KN.1 chromuotas matinis 235 €

116.016.11.5
Type50 pneumatinis pisuaro valdymas:                                                                                                                       
baltas   347 €

116.016.DW.5 juodas RAL9005 347 €

116.016.SE.5 tonuotas žalias stiklas 422 €

116.016.SD.5 dūminis stiklas 422 €

116.016.GH.5 šveistas chromas 502 €

116.016.SQ.5 umbra stiklas 422 €

116.016.00.1 kliento pasirinkimas (tuščias mygtukas) 343 €

116.021.11.5
Type01 elektroninis pisuaro valdymas, 220 V:              
baltas  670 €

116.021.21.5 chromuotas blizgus   670 €

116.021.46.5 chromuotas matinis 670 €

116.023.FW.1 Mambo elektroninis pisuaro valdymas IR, 220 V:           
nerūdijantis plienas 738 €

116.025.KH.1
Type10 elektroninis pisuaro valdymas, 220 V:                              
chromuotas blizgus-chromuotas matinis 755 €

116.025.KJ.1 baltas-chromuotas blizgus 755 €
116.025.KK.1 baltas-auksinis 755 €
116.025.KL.1 baltas-chromuotas matinis 755 €
116.025.KM.1 juodas-chromuotas blizgus 755 €
116.025.KN.1 chromuotas matinis-chromuotas blizgus 755 €
116.025.SN.1 šveistas nerūdijantis plienas 747 €

116.027.KH.1 Type30 elektroninis pisuaro valdymas, 220 V:                    
chromuotas blizgus     

769 €

116.027.KJ.1 baltas 769 €
116.027.KM.1 juodas (RAL 9005) 769 €
116.027.KN.1 chromuotas matinis 769 €
116.027.KX.1 šveistas chromas 769 €

Geberit pagrindinių produktų kainynas 2020 www.geberit.lt 16/23

Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas
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116.035.KL.1 baltas-chromuotas matinis 755 €

116.035.KM.1 juodas-chromuotas blizgus 755 €
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116.035.SN.1 šveistas nerūdijantis plienas 755 €

116.037.KH.1 Type30 elektroninis pisuaro valdymas, baterija:               
chromuotas blizgus 769 €

116.037.KJ.1 baltas 769 €

116.037.KM.1 juodas (RAL 9005) 769 €

116.037.KN.1 chromuotas matinis 769 €

116.037.KX.1 šveistas chromas 769 €

116.036.GH.1 Type50 elektronis pisuaro valdymas IR, baterija: nerūdijantis 
plienas 892 €

116.010.00.1 Potinkinis pisuaro valdymas, paslėptam montavimui su hibridiniu 
šiluminiu sifonu, 220V 877 €
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 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.x                                                                            

96 €

116.004.00.1

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

120 €

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)                                                                                 

91 €

119.704.16.1 Pajungimo vamzdelis pisuarui, Ø 32 mm, juodas 31 €

152.489.16.1 Vamzdelis pisuarui, Ø 32 mm, juodas                                                                                     13 €

281.004.00.1 Vandens pripildymo mechanizmas Impuls380 3/8" ir 1/2", šoninio 
pajungimo 46 €

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 2020 01 01 iki 2020 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 32 €

281.208.00.1 Vandens pripildymo mechanizmas Impuls360 1/2", apatinio 
pajungimo 35 €

281.207.00.1 Vandens pripildymo mechanizmas Impuls360 3/8", apatinio 
pajungimo 35 €

136.726.00.1 Vandens pripildymo mechanizmas ImpulsBasic340 1/2", apatinio 
pajungimo 21 €

136.725.00.1 Vandens pripildymo mechanizmas ImpulsBasic340 3/8", apatinio 
pajungimo 21 €

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

103 €

283.311.21.2
Typ 290-360 universalus vandens pribėgimo ir nuleidimo 
mechanizmas, dviejų kiekių, skirtas keraminiams bakeliams, 
apatinio pajungimo, 3/8'', žalvarinis sriegis

103 €

282.303.21.2 Vandens nuleidimo mechanizmas Type290, dvigubo nuleidimo 72 €

136.919.21.2 Vandens nuleidimo mechanizmas ImpulsBasic240, dvigubo 
nuleidimo, pakuotė lietuvių kalba 45 €
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pajungimu pisuarui, tinka pisuaro nuleidimo mygtukai, kurių 
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115.801.00.5
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Tinka tik šie pisuaro nuleidimo mygtukai:             
115.820.xx.5 (pneumatinis)                                    
115.817.xx.5 (elektroninis 230 V)                            
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152.489.16.1 Vamzdelis pisuarui, Ø 32 mm, juodas                                                                                     13 €

281.004.00.1 Vandens pripildymo mechanizmas Impuls380 3/8" ir 1/2", šoninio 
pajungimo 46 €

136.739.00.3 Vandens pripildymo mechanizmas Type 333 3/8", žalvarinis 
sriegis, pakuotė lietuvių kalba 17 €
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1/2", žalvarinis sriegis, pakuotė lietuvių kalba 32 €

281.208.00.1 Vandens pripildymo mechanizmas Impuls360 1/2", apatinio 
pajungimo 35 €

281.207.00.1 Vandens pripildymo mechanizmas Impuls360 3/8", apatinio 
pajungimo 35 €

136.726.00.1 Vandens pripildymo mechanizmas ImpulsBasic340 1/2", apatinio 
pajungimo 21 €

136.725.00.1 Vandens pripildymo mechanizmas ImpulsBasic340 3/8", apatinio 
pajungimo 21 €

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

103 €

283.311.21.2
Typ 290-360 universalus vandens pribėgimo ir nuleidimo 
mechanizmas, dviejų kiekių, skirtas keraminiams bakeliams, 
apatinio pajungimo, 3/8'', žalvarinis sriegis

103 €

282.303.21.2 Vandens nuleidimo mechanizmas Type290, dvigubo nuleidimo 72 €

136.919.21.2 Vandens nuleidimo mechanizmas ImpulsBasic240, dvigubo 
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

150.750.21.1

Uniflex PushControl vonios sifonas, su paspaudimo funkcija, 
padidinto vandens pralaidumo, ypač komfortobilus:                                                                   
standartinėms vonioms, chromuotas blizgus 100 €

150.751.21.1 ilgoms vonioms, chromuotas blizgus     128 €

150.752.21.1 aukštoms vonioms, chromuotas blizgus 128 €

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

45 €

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

45 €

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 20 €

150.221.45.1 auksinis, su dangteliu persipilymo skylei 674 €

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                                                                              
Sifono aukštis: 50 mm                                                                              
Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm

57 €

150.525.21.1

Vonios sifonas su vandens išleidimu ir persipylimu, su 
chromuotais blizgiais dangteliais, prailgintas                                               
Sifono aukštis: 50 mm                                                        
Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm

70 €

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

147 €

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 

167 €

SIFONAI
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Pagrindinių produktų kainynas

150.425.21.1

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

49 €

150.425.11.1 baltas, su dangteliu persipilymo skylei 49 €

150.425.45.1 auksinis, su dangteliu persipilymo skylei 831 €

150.425.46.1 chromuotas matinis, su dangteliu persipilymo skylei 64 €

150.710.21.1

Vonios sifonas su vandens įbėgimu, išleidimu ir persipylimu, su 
chromuotais blizgiais dangteliais, standartinėms vonioms                                                                              
Sifono aukštis: 50 mm                                                               
Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm

265 €

150.711.21.1

Vonios sifonas su vandens įbėgimu, išleidimu ir persipylimu, su 
chromuotais blizgiais dangteliais, prailgintas                                                                                    
Sifono aukštis: 50 mm                                                         
Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm 

284 €

150.920.21.1 Sifono rankenėlės ir dangtelio komplektas, skirtas 
150.900/150.901 sifonams d90, chromuotas, blizgus 41 €

150.551.21.1 Uniflex dušo padėklo sifonas d90, komplekte su plaukų gaudykle, 
su chromuotu blizgiu dangteliu 67 €

150.550.00.1 Uniflex dušo padėklo sifonas d90, komplekte su plaukų gaudykle, 
be dangtelių 48 €

150.265.11.1 Dušo sifono dangtelis d90:                                                  
baltas 22 €

150.681.21.1 Uniflex dušo padėklo sifonas d52, su chromuotu blizgiu dangteliu 34 €

150.680.00.1 Uniflex dušo padėklo sifonas d52, be dangtelių 24 €

150.280.11.1
Dušo sfono dangtelis d52:                                                        
baltas 12 €

150.280.21.1 chromuotas blizgus 12 €

150.280.45.1 auksinis 275 €

150.280.46.1 chromuotas matinis 20 €
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150.750.21.1

Uniflex PushControl vonios sifonas, su paspaudimo funkcija, 
padidinto vandens pralaidumo, ypač komfortobilus:                                                                   
standartinėms vonioms, chromuotas blizgus 100 €

150.751.21.1 ilgoms vonioms, chromuotas blizgus     128 €

150.752.21.1 aukštoms vonioms, chromuotas blizgus 128 €

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

45 €

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

45 €

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 20 €

150.221.45.1 auksinis, su dangteliu persipilymo skylei 674 €

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                                                                              
Sifono aukštis: 50 mm                                                                              
Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm

57 €

150.525.21.1

Vonios sifonas su vandens išleidimu ir persipylimu, su 
chromuotais blizgiais dangteliais, prailgintas                                               
Sifono aukštis: 50 mm                                                        
Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm

70 €

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

147 €

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 

167 €

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

49 €

150.425.11.1 baltas, su dangteliu persipilymo skylei 49 €

150.425.45.1 auksinis, su dangteliu persipilymo skylei 831 €

150.425.46.1 chromuotas matinis, su dangteliu persipilymo skylei 64 €

150.710.21.1

Vonios sifonas su vandens įbėgimu, išleidimu ir persipylimu, su 
chromuotais blizgiais dangteliais, standartinėms vonioms                                                                              
Sifono aukštis: 50 mm                                                               
Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm

265 €

150.711.21.1

Vonios sifonas su vandens įbėgimu, išleidimu ir persipylimu, su 
chromuotais blizgiais dangteliais, prailgintas                                                                                    
Sifono aukštis: 50 mm                                                         
Vonioms su išbėgimo skyle: Ø 52 mm 

284 €

150.920.21.1 Sifono rankenėlės ir dangtelio komplektas, skirtas 
150.900/150.901 sifonams d90, chromuotas, blizgus 41 €

150.551.21.1 Uniflex dušo padėklo sifonas d90, komplekte su plaukų gaudykle, 
su chromuotu blizgiu dangteliu 67 €

150.550.00.1 Uniflex dušo padėklo sifonas d90, komplekte su plaukų gaudykle, 
be dangtelių 48 €

150.265.11.1 Dušo sifono dangtelis d90:                                                  
baltas 22 €

150.681.21.1 Uniflex dušo padėklo sifonas d52, su chromuotu blizgiu dangteliu 34 €

150.680.00.1 Uniflex dušo padėklo sifonas d52, be dangtelių 24 €

150.280.11.1
Dušo sfono dangtelis d52:                                                        
baltas 12 €

150.280.21.1 chromuotas blizgus 12 €

150.280.45.1 auksinis 275 €

150.280.46.1 chromuotas matinis 20 €

Geberit pagrindinių produktų kainynas 2020 www.geberit.lt 21/23



Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

150.686.21.1 Uniflex dušo padėklo sifonas d62, su chromuotu blizgiu dangteliu 34 €

150.685.00.1 Uniflex dušo padėklo sifonas d62, be dangtelių 24 €

150.285.11.1
Dušo sfono dangtelis d62:                                                              
baltas 12 €

150.285.21.1 chromuotas blizgus 12 €

150.285.45.1 auksinis 275 €

150.285.46.1 chromuotas matinis 20 €

 151.035.21.1
Praustuvo sifonas, d40, savaime išsivalantis:                                         
chromuotas blizgus   48 €

151.035.11.1 baltas 28 €

 151.034.21.1
Praustuvo sifonas, d32, savaime išsivalantis:                                         
chromuotas blizgus   48 €

151.034.11.1 baltas 28 €

 151.120.11.1
Potinkinis praustuvo sifonas, su pajungimo sriegiu:
baltas  78 €

151.120.21.1 chromuotas blizgus 98 €

151.121.00.1 nerūdijantis plienas 138 €

151.116.11.1
Praustuvo sifonas, baldinis, taupantis vietą:                        
baltas d32 48 €

151.117.11.1 baltas d40 48 €

151.107.11.1 Praustuvo/plautuvės sifonas, d40 x 1/1/2" ir 1 1/4" (pridedamas 
perėjimas), taupantis vietą, baldinis, baltos spalvos 20 €
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

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

Pagrindinių produktų kainynas

151.108.11.1
Bidė sifonas, d40:                                                                                  
baltas 14 €

151.108.21.1 chromuotas, blizgus 41 €

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.
Tel.: +370 700 22 894

→ www.geberit.lt

Geberit pagrindinių produktų kainynas 2020 www.geberit.lt 23/23



Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31
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PVM

Pagrindinių produktų kainynas
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PRODUKTAI 
DUŠO ERDVEI



Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Nuotrauka Art. Nr. Art. Aprašymas Kaina € 
su PVM

154.260.11.1 Geberit Setaplano dušo paviršius: B80cm L80cm 805 €

154.262.11.1 Geberit Setaplano dušo paviršius: B80cm L100cm 950 €

154.264.11.1 Geberit Setaplano dušo paviršius: B80cm L120cm 1 059 €

154.266.11.1 Geberit Setaplano dušo paviršius: B80cm L140cm 1 148 €

154.267.11.1 Geberit Setaplano dušo paviršius: B80cm L150cm 1 188 €

154.270.11.1 Geberit Setaplano dušo paviršius: B90cm L90cm 805 €

154.271.11.1 Geberit Setaplano dušo paviršius: B90cm L100cm 950 €

154.273.11.1 Geberit Setaplano dušo paviršius: B90cm L120cm 1 059 €

154.275.11.1 Geberit Setaplano dušo paviršius: B90cm L140cm 1 148 €

154.280.11.1 Geberit Setaplano dušo paviršius: B100cm L100cm 950 €

154.282.11.1 Geberit Setaplano dušo paviršius: B100cm L120cm 1 059 €

154.284.11.1 Geberit Setaplano dušo paviršius: B100cm L140cm 1 148 €

154.290.11.1 Geberit Setaplano dušo paviršius: B120cm L120cm 1 148 €

154.460.00.1

Geberit Setaplano dušo paviršiaus montavimo 
rėmas, iki 100 cm, komplektuojamas su sifono ir 4 
kojelių komplektu (komplektas užsakomas 
papildomai):                                                                                  
B80cm L80cm 335 €

154.462.00.1 B80cm L100cm 383 €

154.470.00.1 B90cm L90cm 335 €

154.471.00.1 B90cm L100cm 383 €

154.480.00.1 B100cm L100cm 383 €

Geberit dušo sprendimai

Geberit Setaplano dušo paviršius iš specialios medžiagos.  Hidroizoliacinė membrana 
integruota gamykloje.

Geberit Setaplano dušo paviršius

Geberit Setaplano dušo paviršiaus montavimo rėmas

B matmuo

L 
m
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uo
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31
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su PVM
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Nuotrauka Art. Nr. Art. Aprašymas Kaina € 
su PVM

Geberit dušo sprendimai

154.464.00.1

Geberit Setaplano dušo paviršiaus montavimo 
rėmas, virš 100 cm, komplektuojamas su sifono ir 6 
kojelių komplektu (komplektas užsakomas 
papildomai):                                             
B80cm L120cm

427 €

154.466.00.1 B80cm L140cm 463 €

154.467.00.1 B=80cm, L=150cm 495 €

154.473.00.1 B90cm L120cm 427 €

154.475.00.1 B90cm L140cm 463 €

154.482.00.1 B100cm L120cm 427 €

154.484.00.1 B100cm L140cm 463 €

154.490.00.1 B120cm L120cm 463 €

154.010.00.1

Geberit Setaplano dušo paviršiaus montavimo 
komplektas: sifonas (hidrouždoris 50 mm, d50mm, 
pralaidumas 0,65 l/s) + 4 montavimo kojelės 201 €

154.011.00.1
sifonas (hidrouždoris 50 mm, d56mm, pralaidumas 
0,65 l/s) + 4 montavimo kojelės 220 €

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

201 €

154.013.00.1

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

233 €

154.014.00.1
sifonas (hidrouždoris 50 mm, d56mm, pralaidumas 
0,65 l/s) + 6 montavimo kojelės

252 €

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

233 €

Geberit Setaplano dušo paviršiaus montavimo komplektas (sifonas ir rėmo kojelės)
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Nuotrauka Art. Nr. Art. Aprašymas Kaina € 
su PVM

Geberit dušo sprendimai

154.030.00.1

Geberit Setaplano dušo paviršiaus montavimo 
komplektas: vertikalus išbėgimo d50mm nuotekų 
jungtis + 4 kojelės

166 €

154.031.00.1
vertikalus išbėgimo d50mm nuotekų jungtis + 6 
kojelės

198 €

154.016.00.1

Geberit Setaplano dušo paviršaus sifonas, 
paviršiaus montavimui be montavimo rėmo:                                           
hidrouždoris 50 mm, d50 mm, pralaidumas 0,65 l/s 151 €

154.022.00.1 hidrouždoris 30 mm, d40 mm, pralaidumas 0,5 l/s
151 €

154.032.00.1
Geberit Setaplano nuotekų jungtis, vertikalus 
išbėgimas: d50 mm

132 €

152.039.16.1
P-tipo sifonas, pagamintas iš HDPE, dia. 50 x 50 
mm

30 €

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

25 €

Geberit Setaplano dušo paviršiaus montavimo komplektas 
(nuotekų jungtis ir rėmo kojelės)

Geberit Setaplano dušo paviršiaus sifonai, nuotekų jungtys ir priedai
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Nuotrauka Art. Nr. Art. Aprašymas Kaina € 
su PVM

Geberit dušo sprendimai

154.450.00.1 juodas plienas/šveistas plienas, L 90 cm 312 €

154.450.KS.1 poliruotas plienas/šveistas plienas, L 90 cm 312 €

154.451.00.1 juodas plienas/šveistas plienas, L 130 cm 468 €

154.451.KS.1 poliruotas plienas/šveistas plienas, L 130  cm 468 €

154.453.00.1 juodas plienas/šveistas plienas, L 160 cm 583 €

154.453.KS.1 poliruotas plienas/šveistas plienas, L 160  cm 583 €

154.456.00.1 juodas plienas/šveistas plienas, L 90 cm 390 €

154.456.KS.1 poliruotas plienas/šveistas plienas, L 90 cm 390 €

154.457.00.1 juodas plienas/šveistas plienas, L 130 cm 577 €

154.457.KS.1 poliruotas plienas/šveistas plienas, L 130 cm 577 €

154.458.00.1 šveistas plienas, L 90 cm
421 €

154.459.00.1 šveistas plienas, L 130 cm
608 €

154.440.KS.1 šveistas plienas, L90 cm
674 €

154.440.QC.1 juodas chromas, L90 cm
674 €

154.440.39.1 šampaninė spalva, L90 cm
674 €

154.441.KS.1 šveistas plienas, L130 cm
869 €

154.441.QC.1 juodas chromas, L130 cm
869 €

154.441.39.1 šampaninė spalva, L130 cm
869 €

Geberit Cleanline grindiniai dušo latakai ir trapai bei priedai
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 
(prekyboje nuo 2020-04-01)
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Nuotrauka Art. Nr. Art. Aprašymas Kaina € 
su PVM

Geberit dušo sprendimai

154.455.00.1
Geberit CleanLine dušo latako grotelės su 
įklijuojama plytele, pagaminta iš nerūdijančio plieno

288 €

154.152.00.1

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

218 €

154.150.00.1

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

221 €

154.153.00.1

Dušo latako nuotekų jungtis, vertikalus d50 
išbėgimas,               
L 340 mm. 

94 €

152.039.16.1
Vertikalios dušo latako nuotekų jungties sifonas 
d50/d50. Pagaminta iš HDPE

30 €

Geberit CleanLine dušo latako grotelės su įklijuojama plytele, tinka įklijuoti 10-35 mm storio plyteles

Cleanline dušo latakai
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154.456.KS.1 poliruotas plienas/šveistas plienas, L 90 cm 390 €

154.457.00.1 juodas plienas/šveistas plienas, L 130 cm 577 €

154.457.KS.1 poliruotas plienas/šveistas plienas, L 130 cm 577 €

154.458.00.1 šveistas plienas, L 90 cm
421 €

154.459.00.1 šveistas plienas, L 130 cm
608 €

154.440.KS.1 šveistas plienas, L90 cm
674 €

154.440.QC.1 juodas chromas, L90 cm
674 €

154.440.39.1 šampaninė spalva, L90 cm
674 €

154.441.KS.1 šveistas plienas, L130 cm
869 €

154.441.QC.1 juodas chromas, L130 cm
869 €

154.441.39.1 šampaninė spalva, L130 cm
869 €

Geberit Cleanline grindiniai dušo latakai ir trapai bei priedai
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 
(prekyboje nuo 2020-04-01)
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Nuotrauka Art. Nr. Art. Aprašymas Kaina € 
su PVM

Geberit dušo sprendimai

154.455.00.1
Geberit CleanLine dušo latako grotelės su 
įklijuojama plytele, pagaminta iš nerūdijančio plieno

288 €

154.152.00.1

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

218 €

154.150.00.1

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

221 €

154.153.00.1

Dušo latako nuotekų jungtis, vertikalus d50 
išbėgimas,               
L 340 mm. 

94 €

152.039.16.1
Vertikalios dušo latako nuotekų jungties sifonas 
d50/d50. Pagaminta iš HDPE

30 €

Geberit CleanLine dušo latako grotelės su įklijuojama plytele, tinka įklijuoti 10-35 mm storio plyteles

Cleanline dušo latakai
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Nuotrauka Art. Nr. Art. Aprašymas Kaina € 
su PVM

Geberit dušo sprendimai

154.310.00.1 Nerūdijantis plienas, su antivandaliniu fiksavimu

28 €

154.312.00.1 Kvadratinio dizaino. Šveistas nerūdijantis plienas

156 €

154.311.00.1 Apvalaus dizaino. Šveistas nerūdijantis plienas

156 €

154.052.00.1

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

171 €

154.050.00.1

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

156 €

457.534.00.1

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

429 €

457.536.00.1

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

446 €

Dušo trapo grotelės. 8 x 8 cm dydžio, storis 0,4 cm. 

Geberit dušo trapai, grotelės 8 x 8 cm

Geberit sieniniai dušo latakai ir priedai

Kombifix mūro sienai skirti sieniniai dušo latakai
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Nuotrauka Art. Nr. Art. Aprašymas Kaina € 
su PVM

Geberit dušo sprendimai

111.580.00.1

Duofix ShowerDrain dušo latako elementas H130 
cm su papildoma erdve maišytuvų montavimui:                                                                                               
50 mm hidrouždoris, d50 išbėgimas                                           
montavimo aukštis 90-200 mm                                                        
pralaidumas = 0,8 l/s                                                                    

455 €

111.581.00.1

Duofix ShowerDrain dušo latako elementas H130 
cm su papildoma erdve maišytuvų montavimui:                                                                                               
30 mm hidrouždoris, d40 išbėgimas                                           
montavimo aukštis 65-90 mm                                                        
pralaidumas = 0,4 l/s                                                                     

111.591.00.1

Duofix ShowerDrain dušo latako elementas H50 
cm:                               
50 mm hidrouždoris, d50 išbėgimas                                           
montavimo aukštis 90-200 mm                                                        
pralaidumas = 0,8 l/s.                                                                                                 

394 €

111.593.00.1

Duofix ShowerDrain dušo latako elementas H50 
cm:                           
30 mm hidrouždoris, d40 išbėgimas                                           
montavimo aukštis 65-90 mm                                                        
pralaidumas = 0,4 l/s.                                                                                               

411 €

111.815.00.1 Duofix sieniniai laikikliai
27 €

Sieninio dušo latako dangtelis, iš plastiko, 320 mm x 50 mm.

154.335.11.1 Sieninio dušo latako 2 dangtelis, baltas 88 €

154.335.21.1
Sieninio dušo latako 2 dangtelis, blizgiai 
chromuotas 112 €

Sieninio dušo latako dangtelis, iš nerūdijančio plieno, 320 mm x 50 mm.

154.336.FW.1 Sieninio dušo latako 2 dangtelis, nerūdijančio plieno
141 €

154.337.FW.1
Sieninio dušo latako 2 dangtelis, nerūdijančio 
plieno, su antivandaliniu fiksavimu

176 €

Sieninio dušo latako dangtelis, iš nerūdijančio plieno, 320 mm x 50 mm, plytelėms įklijuoti

154.338.00.1
Sieninio dušo latako 2 dangtelis, plytelėms įklijuoti 
(be rėmelio)

112 €

Sieninio dušo latako dangteliai

Duofix lengvos konstrukcijos sienai skirti sieniniai dušo latakai
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Nuotrauka Art. Nr. Art. Aprašymas Kaina € 
su PVM

Geberit dušo sprendimai

154.310.00.1 Nerūdijantis plienas, su antivandaliniu fiksavimu

28 €

154.312.00.1 Kvadratinio dizaino. Šveistas nerūdijantis plienas

156 €

154.311.00.1 Apvalaus dizaino. Šveistas nerūdijantis plienas

156 €

154.052.00.1

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

171 €

154.050.00.1

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

156 €

457.534.00.1

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

429 €

457.536.00.1

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

446 €

Dušo trapo grotelės. 8 x 8 cm dydžio, storis 0,4 cm. 

Geberit dušo trapai, grotelės 8 x 8 cm

Geberit sieniniai dušo latakai ir priedai

Kombifix mūro sienai skirti sieniniai dušo latakai
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Nuotrauka Art. Nr. Art. Aprašymas Kaina € 
su PVM

Geberit dušo sprendimai

111.580.00.1

Duofix ShowerDrain dušo latako elementas H130 
cm su papildoma erdve maišytuvų montavimui:                                                                                               
50 mm hidrouždoris, d50 išbėgimas                                           
montavimo aukštis 90-200 mm                                                        
pralaidumas = 0,8 l/s                                                                    

455 €

111.581.00.1

Duofix ShowerDrain dušo latako elementas H130 
cm su papildoma erdve maišytuvų montavimui:                                                                                               
30 mm hidrouždoris, d40 išbėgimas                                           
montavimo aukštis 65-90 mm                                                        
pralaidumas = 0,4 l/s                                                                     

111.591.00.1

Duofix ShowerDrain dušo latako elementas H50 
cm:                               
50 mm hidrouždoris, d50 išbėgimas                                           
montavimo aukštis 90-200 mm                                                        
pralaidumas = 0,8 l/s.                                                                                                 

394 €

111.593.00.1

Duofix ShowerDrain dušo latako elementas H50 
cm:                           
30 mm hidrouždoris, d40 išbėgimas                                           
montavimo aukštis 65-90 mm                                                        
pralaidumas = 0,4 l/s.                                                                                               

411 €

111.815.00.1 Duofix sieniniai laikikliai
27 €

Sieninio dušo latako dangtelis, iš plastiko, 320 mm x 50 mm.

154.335.11.1 Sieninio dušo latako 2 dangtelis, baltas 88 €

154.335.21.1
Sieninio dušo latako 2 dangtelis, blizgiai 
chromuotas 112 €

Sieninio dušo latako dangtelis, iš nerūdijančio plieno, 320 mm x 50 mm.

154.336.FW.1 Sieninio dušo latako 2 dangtelis, nerūdijančio plieno
141 €

154.337.FW.1
Sieninio dušo latako 2 dangtelis, nerūdijančio 
plieno, su antivandaliniu fiksavimu

176 €

Sieninio dušo latako dangtelis, iš nerūdijančio plieno, 320 mm x 50 mm, plytelėms įklijuoti

154.338.00.1
Sieninio dušo latako 2 dangtelis, plytelėms įklijuoti 
(be rėmelio)

112 €

Sieninio dušo latako dangteliai

Duofix lengvos konstrukcijos sienai skirti sieniniai dušo latakai

Geberit dušo sprendimai 2020 www.geberit.lt  7 / 8



Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Nuotrauka Art. Nr. Art. Aprašymas Kaina € 
su PVM

Geberit dušo sprendimai

154.339.00.1
Sieninio dušo latako 2 dangtelis, plytelėms įklijuoti 
(su rėmeliu)

176 €

154.340.FW.1
Sieninio dušo latako vandens surinkimo profilis, 
nerūdijančio plieno, L=114 cm

141 €

154.252.00.1
Nuolydžio padas sieniniam dušo latakui 900 x 900 
mm

598 €

154.253.00.1
Nuolydžio padas sieniniam dušo latakui 1000 x 
1000 mm

633 €

154.254.00.1
Nuolydžio padas sieniniam dušo latakui 900 x 1200 
mm

650 €

154.255.00.1
Nuolydžio padas sieniniam dušo latakui 1000 x 
1200 mm

686 €

154.265.00.1
Nuolydžio padas sieniniam dušo latakui, L formos 
nuolydis, 1000 x 1200 mm

686 €

Daugiau informacijos galite rasti apsilankę www.geberit.lt

Platesnės informacijos teiraukitės Geberit atstovo.

Vandens nukreipimo profilis

Nuolydžio pagrindas, V formos nuolydis

Geberit atstovybė Lietuvoje                                                                    
Senasis Ukmergės kel. 4,
Užubaliai, LT-14302 Vilniaus r.
T +370 700 22 894

→ www.geberit.lt
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Nuotrauka Art. Nr. Art. Aprašymas Kaina € 
su PVM

Geberit dušo sprendimai

154.339.00.1
Sieninio dušo latako 2 dangtelis, plytelėms įklijuoti 
(su rėmeliu)

176 €

154.340.FW.1
Sieninio dušo latako vandens surinkimo profilis, 
nerūdijančio plieno, L=114 cm

141 €

154.252.00.1
Nuolydžio padas sieniniam dušo latakui 900 x 900 
mm

598 €

154.253.00.1
Nuolydžio padas sieniniam dušo latakui 1000 x 
1000 mm

633 €

154.254.00.1
Nuolydžio padas sieniniam dušo latakui 900 x 1200 
mm

650 €

154.255.00.1
Nuolydžio padas sieniniam dušo latakui 1000 x 
1200 mm

686 €

154.265.00.1
Nuolydžio padas sieniniam dušo latakui, L formos 
nuolydis, 1000 x 1200 mm

686 €

Daugiau informacijos galite rasti apsilankę www.geberit.lt

Platesnės informacijos teiraukitės Geberit atstovo.

Vandens nukreipimo profilis

Nuolydžio pagrindas, V formos nuolydis

Geberit atstovybė Lietuvoje                                                                    
Senasis Ukmergės kel. 4,
Užubaliai, LT-14302 Vilniaus r.
T +370 700 22 894

→ www.geberit.lt
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MONOLITH  
PRODUKTAI



Geberit Monolith produktų kainynas 
Pateiktos rekomenduojamos mažmeninės kainos su PVM

Nuotrauka Art. Nr. Aprašymas Kaina € su 
PVM

131.002.SI.5
 Geberit Monolith pastatomo WC modulis, aukštis 101 cm:                             
baltas stiklas / aliuminis 1 170 €

131.002.SJ.5  juodas stiklas / aliuminis 1 170 €
131.002.TG.5  smėlio spalvos stiklas / aliuminis 1 170 €
131.002.SQ.5  umbra stiklas / aliuminis 1 170 €

131.021.SI.5
 Geberit Monolith pakabinamo WC modulis, aukštis 101 cm:
baltas stiklas / aliuminis 1 170 €

131.021.SJ.5  juodas stiklas / aliuminis 1 170 €
131.021.SQ.5  umbra stiklas / aliuminis 1 170 €
131.021.TG.5  smėlio spalvos stiklas / aliuminis 1 170 €

131.033.SI.5
 Geberit Monolith pastatomo WC modulis, aukštis 114 cm:                                            
baltas stiklas / aliuminis 1 439 €

131.033.SJ.5  juodas stiklas / aliuminis 1 439 €
131.033.SQ.5  umbra stiklas / aliuminis 1 439 €
131.033.TG.5  smėlio spalvos stiklas / aliuminis 1 439 €

131.031.SI.5
 Geberit Monolith pakabinamo WC modulis,aukštis 114 cm: 
baltas stiklas / aliuminis 1 439 €

131.031.SJ.5  juodas stiklas / aliuminis 1 439 €
131.031.SQ.5  umbra stiklas / aliuminis 1 439 €
131.031.TG.5  smėlio spalvos stiklas / aliuminis 1 439 €

131.202.SI.5

 Geberit Monolith PLUS pastatomo WC modulis (integruotas 
naktinis apšvietimas, sensorinis vandens nuleidimas, blogų 
kvapų filtravimo sistema), aukštis 101 cm:                                                                
baltas stiklas / aliuminis      2 171 €

131.202.SJ.5  juodas stiklas / aliuminis 2 171 €
131.202.SQ.5  umbra stiklas / aliuminis 2 171 €
131.202.TG.5  smėlio spalvos stiklas / aliuminis 2 171 €

131.221.SI.5

 Geberit Monolith PLUS pakabinamo WC modulis (integruotas 
naktinis apšvietimas, sensorinis vandens nuleidimas, blogų 
kvapų filtravimo sistema), aukštis 101 cm:                                                                   
baltas stiklas / aliuminis 2 171 €

131.221.SJ.5  juodas stiklas / aliuminis 2 171 €
131.221.SQ.5  umbra stiklas / aliuminis 2 171 €
131.221.TG.5  smėlio spalvos stiklas / aliuminis 2 171 €

Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31
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Geberit Monolith produktų kainynas 
Pateiktos rekomenduojamos mažmeninės kainos su PVM

Nuotrauka Art. Nr. Aprašymas Kaina € su 
PVM

131.002.SI.5
 Geberit Monolith pastatomo WC modulis, aukštis 101 cm:                             
baltas stiklas / aliuminis 1 170 €

131.002.SJ.5  juodas stiklas / aliuminis 1 170 €
131.002.TG.5  smėlio spalvos stiklas / aliuminis 1 170 €
131.002.SQ.5  umbra stiklas / aliuminis 1 170 €

131.021.SI.5
 Geberit Monolith pakabinamo WC modulis, aukštis 101 cm:
baltas stiklas / aliuminis 1 170 €

131.021.SJ.5  juodas stiklas / aliuminis 1 170 €
131.021.SQ.5  umbra stiklas / aliuminis 1 170 €
131.021.TG.5  smėlio spalvos stiklas / aliuminis 1 170 €

131.033.SI.5
 Geberit Monolith pastatomo WC modulis, aukštis 114 cm:                                            
baltas stiklas / aliuminis 1 439 €

131.033.SJ.5  juodas stiklas / aliuminis 1 439 €
131.033.SQ.5  umbra stiklas / aliuminis 1 439 €
131.033.TG.5  smėlio spalvos stiklas / aliuminis 1 439 €

131.031.SI.5
 Geberit Monolith pakabinamo WC modulis,aukštis 114 cm: 
baltas stiklas / aliuminis 1 439 €

131.031.SJ.5  juodas stiklas / aliuminis 1 439 €
131.031.SQ.5  umbra stiklas / aliuminis 1 439 €
131.031.TG.5  smėlio spalvos stiklas / aliuminis 1 439 €

131.202.SI.5

 Geberit Monolith PLUS pastatomo WC modulis (integruotas 
naktinis apšvietimas, sensorinis vandens nuleidimas, blogų 
kvapų filtravimo sistema), aukštis 101 cm:                                                                
baltas stiklas / aliuminis      2 171 €

131.202.SJ.5  juodas stiklas / aliuminis 2 171 €
131.202.SQ.5  umbra stiklas / aliuminis 2 171 €
131.202.TG.5  smėlio spalvos stiklas / aliuminis 2 171 €

131.221.SI.5

 Geberit Monolith PLUS pakabinamo WC modulis (integruotas 
naktinis apšvietimas, sensorinis vandens nuleidimas, blogų 
kvapų filtravimo sistema), aukštis 101 cm:                                                                   
baltas stiklas / aliuminis 2 171 €

131.221.SJ.5  juodas stiklas / aliuminis 2 171 €
131.221.SQ.5  umbra stiklas / aliuminis 2 171 €
131.221.TG.5  smėlio spalvos stiklas / aliuminis 2 171 €
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Geberit Monolith produktų kainynas 
Pateiktos rekomenduojamos mažmeninės kainos su PVM

Nuotrauka Art. Nr. Aprašymas Kaina € su 
PVM

Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

131.233.SI.5

 Geberit Monolith PLUS pastatomo WC modulis (integruotas 
naktinis apšvietimas, sensorinis vandens nuleidimas, blogų 
kvapų filtravimo sistema), aukštis 114 cm:                                                                
baltas stiklas / aliuminis      2 302 €

131.233.SJ.5  juodas stiklas / aliuminis 2 302 €

131.233.SQ.5  umbra stiklas / aliuminis, 2 302 €

131.233.TG.5  smėlio spalvos stiklas / aliuminis 2 302 €

131.231.SI.5

 Geberit Monolith PLUS pakabinamo WC modulis (integruotas 
naktinis apšvietimas, sensorinis vandens nuleidimas, blogų 
kvapų filtravimo sistema), aukštis 114 cm:                                                                   
baltas stiklas / aliuminis 2 302 €

131.231.SJ.5  juodas stiklas / aliuminis 2 302 €

131.231.SQ.5  umbra stiklas / aliuminis 2 302 €

131.231.TG.5  smėlio spalvos stiklas / aliuminis 2 302 €

131.030.SI.5

 Geberit Monolith pastatomos/pakabinamos bidė modulis su 
chromuotu rankšluosčio laikikliu, aukštis 101 cm:                                                                      
baltas stiklas / aliuminis 1 024 €

131.030.SJ.5  juodas stiklas / aliuminis 1 024 €

131.030.SQ.5  umbra stiklas / aliuminis 1 024 €

131.030.TG.5  smėlio spalvos stiklas / aliuminis 1 024 €

Šiame kainoraštyje yra pateikiami pagrindiniai Geberit asortimento gaminiai. 
Daugiau informacijos galite rasti apsilankę www.geberit.lt

Platesnės informacijos teiraukitės Geberit atstovo.

Spalvų kodai: SI - baltas stiklas, SJ - juodas stiklas, SQ - umbra stiklas (tamsiai rudas), TG - smėlio 
spalvos stiklas

Geberit atstovybė Lietuvoje                                                                    
Senasis Ukmergės kel. 4,
Užubaliai, LT-14302 Vilniaus r.
T +370 700 22 894

→ www.geberit.lt
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AQUACLEAN   
PRODUKTAI

Geberit Monolith produktų kainynas 
Pateiktos rekomenduojamos mažmeninės kainos su PVM

Nuotrauka Art. Nr. Aprašymas Kaina € su 
PVM

Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

131.233.SI.5

 Geberit Monolith PLUS pastatomo WC modulis (integruotas 
naktinis apšvietimas, sensorinis vandens nuleidimas, blogų 
kvapų filtravimo sistema), aukštis 114 cm:                                                                
baltas stiklas / aliuminis      2 302 €

131.233.SJ.5  juodas stiklas / aliuminis 2 302 €

131.233.SQ.5  umbra stiklas / aliuminis, 2 302 €

131.233.TG.5  smėlio spalvos stiklas / aliuminis 2 302 €

131.231.SI.5

 Geberit Monolith PLUS pakabinamo WC modulis (integruotas 
naktinis apšvietimas, sensorinis vandens nuleidimas, blogų 
kvapų filtravimo sistema), aukštis 114 cm:                                                                   
baltas stiklas / aliuminis 2 302 €

131.231.SJ.5  juodas stiklas / aliuminis 2 302 €

131.231.SQ.5  umbra stiklas / aliuminis 2 302 €

131.231.TG.5  smėlio spalvos stiklas / aliuminis 2 302 €

131.030.SI.5

 Geberit Monolith pastatomos/pakabinamos bidė modulis su 
chromuotu rankšluosčio laikikliu, aukštis 101 cm:                                                                      
baltas stiklas / aliuminis 1 024 €

131.030.SJ.5  juodas stiklas / aliuminis 1 024 €

131.030.SQ.5  umbra stiklas / aliuminis 1 024 €

131.030.TG.5  smėlio spalvos stiklas / aliuminis 1 024 €

Šiame kainoraštyje yra pateikiami pagrindiniai Geberit asortimento gaminiai. 
Daugiau informacijos galite rasti apsilankę www.geberit.lt

Platesnės informacijos teiraukitės Geberit atstovo.

Spalvų kodai: SI - baltas stiklas, SJ - juodas stiklas, SQ - umbra stiklas (tamsiai rudas), TG - smėlio 
spalvos stiklas

Geberit atstovybė Lietuvoje                                                                    
Senasis Ukmergės kel. 4,
Užubaliai, LT-14302 Vilniaus r.
T +370 700 22 894

→ www.geberit.lt
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR 
su PVM

146.201.11.1

AquaClean Mera Classic pakabinamas WC puodas su 
apiplovimo funkcija, su balta 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 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

5 387 €

146.201.21.1

AquaClean Mera Classic pakabinamas WC puodas su 
apiplovimo funkcija, su blizgiai chromuota 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 
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

5 535 €

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 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

7 054 €

Geberit AquaClean produktų kainynas

WC puodai su apiplovimo funkcija
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR 
su PVM

146.201.11.1

AquaClean Mera Classic pakabinamas WC puodas su 
apiplovimo funkcija, su balta 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 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

5 387 €

146.201.21.1

AquaClean Mera Classic pakabinamas WC puodas su 
apiplovimo funkcija, su blizgiai chromuota 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 
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

5 535 €

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 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

7 054 €

Geberit AquaClean produktų kainynas

WC puodai su apiplovimo funkcija
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR 
su PVM

Geberit AquaClean produktų kainynas

146.211.11.1

AquaClean Mera Comfort pakabinamas WC puodas su 
apiplovimo funkcija, su balta apdaila -  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 
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 

6 422 €

146.211.21.1

AquaClean Mera Comfort pakabinamas WC puodas su 
apiplovimo funkcija,  su blizgiai chromuota apdaila - 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 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 

6 567 €
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR 
su PVM

Geberit AquaClean produktų kainynas

146.221.11.1

AquaClean Sela pakabinamas WC puodas su apiplovimo 
funkcija, su baltu apdailos dangteliu - 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)

3 435 €

146.221.21.1

AquaClean Sela pakabinamas WC puodas su apiplovimo 
funkcija, su chromuotu apdailos dangteliu - 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)

3 486 €

Geberit AquaClean 2020 www.geberit.lt 3/7



Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR 
su PVM

Geberit AquaClean produktų kainynas

146.211.11.1

AquaClean Mera Comfort pakabinamas WC puodas su 
apiplovimo funkcija, su balta apdaila -  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 
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 

6 422 €

146.211.21.1

AquaClean Mera Comfort pakabinamas WC puodas su 
apiplovimo funkcija,  su blizgiai chromuota apdaila - 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 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 

6 567 €
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR 
su PVM

Geberit AquaClean produktų kainynas

146.221.11.1

AquaClean Sela pakabinamas WC puodas su apiplovimo 
funkcija, su baltu apdailos dangteliu - 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)

3 435 €

146.221.21.1

AquaClean Sela pakabinamas WC puodas su apiplovimo 
funkcija, su chromuotu apdailos dangteliu - 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)

3 486 €
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR 
su PVM

Geberit AquaClean produktų kainynas

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

831 €

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:                                                                                 
Balto stiklo apdailos dangtelis

2 659 €

146.271.SI.1 Balto stiklo apdailos dangtelis 2 717 €

146.271.SJ.1 Juodo stiklo apdailos dangtelis 2 717 €

146.271.FW.1 Šveisto nerūdijančio plieno apdailos dangtelis 2 746 €

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

1 376 €

WC dangčiai su apiplovimo funkcija
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR 
su PVM

Geberit AquaClean produktų kainynas

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

1 306 €

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                                       

3 179 €

146.291.SI.1 Balto stiklo apdailos dangtelis 3 236 €

146.291.SJ.1 Juodo stiklo apdailos dangtelis 3 236 €

146.291.FW.1 Šveisto nerūdijančio plieno apdailos dangtelis 3 264 €

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

1 902 €

WC puodų ir WC dangčių su apiplovimo funkcija komplektai
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR 
su PVM

Geberit AquaClean produktų kainynas

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

831 €

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:                                                                                 
Balto stiklo apdailos dangtelis

2 659 €

146.271.SI.1 Balto stiklo apdailos dangtelis 2 717 €

146.271.SJ.1 Juodo stiklo apdailos dangtelis 2 717 €

146.271.FW.1 Šveisto nerūdijančio plieno apdailos dangtelis 2 746 €

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

1 376 €

WC dangčiai su apiplovimo funkcija
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR 
su PVM

Geberit AquaClean produktų kainynas

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

1 306 €

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                                       

3 179 €

146.291.SI.1 Balto stiklo apdailos dangtelis 3 236 €

146.291.SJ.1 Juodo stiklo apdailos dangtelis 3 236 €

146.291.FW.1 Šveisto nerūdijančio plieno apdailos dangtelis 3 264 €

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

1 902 €

WC puodų ir WC dangčių su apiplovimo funkcija komplektai
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR 
su PVM

Geberit AquaClean produktų kainynas

146.310.11.1

NAUJIENA 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

3 071 €
146.310.SI.1 Balto stiklo apdailos dangtelis 3 122 €

146.310.SJ.1 Juodo stiklo apdailos dangtelis 3 122 €

146.310.FW.1 Šveisto nerūdijančio plieno apdailos dangtelis 3 148 €

146.320.11.1

NAUJIENA 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

1 923 €

249.801.00.1 AquaClean 4000 WC dangčių pajungimo komplektas, UP320 
bakeliui 151 €

240.635.00.1 AquaClean 4000 WC dangčių pajungimo komplektas, UP200 
H82/98 cm (Omega bakeliui) 155 €

Pajungimo komplektai
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR 
su PVM

Geberit AquaClean produktų kainynas

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)

43 €

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

15 €

242.547.00.1 Geberit AquaClean valymo priemonių komplektas (valiklis + 
antistatinė valymo šluostė) 23 €

242.999.00.1 Keramikinis korėtasis fitras skirtas AquaClean Mera, Tuma 
Comfort ir Geberit Monotith Plus 87 €

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.
Tel.: +370 700 22 894

→ www.geberit.lt

Įrenginių eksploatacijai
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR 
su PVM

Geberit AquaClean produktų kainynas

146.310.11.1

NAUJIENA 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

3 071 €
146.310.SI.1 Balto stiklo apdailos dangtelis 3 122 €

146.310.SJ.1 Juodo stiklo apdailos dangtelis 3 122 €

146.310.FW.1 Šveisto nerūdijančio plieno apdailos dangtelis 3 148 €

146.320.11.1

NAUJIENA 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

1 923 €

249.801.00.1 AquaClean 4000 WC dangčių pajungimo komplektas, UP320 
bakeliui 151 €

240.635.00.1 AquaClean 4000 WC dangčių pajungimo komplektas, UP200 
H82/98 cm (Omega bakeliui) 155 €

Pajungimo komplektai
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Art. Nr. Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR 
su PVM

Geberit AquaClean produktų kainynas

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)

43 €

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

15 €

242.547.00.1 Geberit AquaClean valymo priemonių komplektas (valiklis + 
antistatinė valymo šluostė) 23 €

242.999.00.1 Keramikinis korėtasis fitras skirtas AquaClean Mera, Tuma 
Comfort ir Geberit Monotith Plus 87 €

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.
Tel.: +370 700 22 894

→ www.geberit.lt

Įrenginių eksploatacijai
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PISUARAI    
IR PRIEDAI



Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Nuotrauka Art. Nr. Aprašymas Kaina su 
PVM

116.070.00.1

Geberit Preda pisuaras, skirtas potinkinei vandens 
nuleidimo sistemai (pisuaro rėmui arba potinkinei 
pisuaro dėžutei), komplekte su vandens purkštuku 
(blizgiai chromuotas) ir standartiniu pisuaro sifonu. 
Turi galimybę veikti su hibridiniu sifonu (užsakoma 
papildomai)  

561 €

116.072.00.1

Geberit Preda pisuaras su į keramiką integruotu 
sensoriniu pisuaro valdymo bloku, turi galimybę veikti 
su hibridiniu sifonu (užsakoma papildomai):                                                       
maitinimas nuo įtampos (230 V) 1 495 €

116.073.00.1 maitinimas nuo baterijų 1 495 €

116.074.00.1 maitinimas su integruotu generatoriumi 1 807 €

116.075.00.1 Geberit Preda pisuaras su paruošta vieta sensoriniam 
pisuaro valdymo blokui (užsakoma papildomai) 841 €

116.071.00.1
Geberit Preda pisuaras, komplekte su hibriniu sifonu, 
veikia be vandens. Neturi galimybės papildomam 
veikimui su vandeniu.

529 €

116.140.00.1

Geberit Tamina pisuaras, skirtas potinkinei nuleidimo 
sistemai (pisuaro rėmui arba potinkinei pisuaro 
dėžutei), komplekte su vandens purkštuku (blizgiai 
chromuotas) ir standartiniu pisuaro sifonu. Turi 
galimybę veikti su hibridiniu sifonu (užsakoma 
papildomai). 

792 €

Geberit pisuarų sistema

Preda pisuarai

Tamina pisuarai
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Nuotrauka Art. Nr. Aprašymas Kaina su 
PVM

116.070.00.1

Geberit Preda pisuaras, skirtas potinkinei vandens 
nuleidimo sistemai (pisuaro rėmui arba potinkinei 
pisuaro dėžutei), komplekte su vandens purkštuku 
(blizgiai chromuotas) ir standartiniu pisuaro sifonu. 
Turi galimybę veikti su hibridiniu sifonu (užsakoma 
papildomai)  

561 €

116.072.00.1

Geberit Preda pisuaras su į keramiką integruotu 
sensoriniu pisuaro valdymo bloku, turi galimybę veikti 
su hibridiniu sifonu (užsakoma papildomai):                                                       
maitinimas nuo įtampos (230 V) 1 495 €

116.073.00.1 maitinimas nuo baterijų 1 495 €

116.074.00.1 maitinimas su integruotu generatoriumi 1 807 €

116.075.00.1 Geberit Preda pisuaras su paruošta vieta sensoriniam 
pisuaro valdymo blokui (užsakoma papildomai) 841 €

116.071.00.1
Geberit Preda pisuaras, komplekte su hibriniu sifonu, 
veikia be vandens. Neturi galimybės papildomam 
veikimui su vandeniu.

529 €

116.140.00.1

Geberit Tamina pisuaras, skirtas potinkinei nuleidimo 
sistemai (pisuaro rėmui arba potinkinei pisuaro 
dėžutei), komplekte su vandens purkštuku (blizgiai 
chromuotas) ir standartiniu pisuaro sifonu. Turi 
galimybę veikti su hibridiniu sifonu (užsakoma 
papildomai). 

792 €

Geberit pisuarų sistema

Preda pisuarai

Tamina pisuarai
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Nuotrauka Art. Nr. Aprašymas Kaina su 
PVM

Geberit pisuarų sistema

Preda pisuarai

116.142.00.1

Geberit Tamina pisuaras su į keramiką integruotu 
sensoriniu pisuaro valdymo bloku, turi galimybę veikti 
su hibridiniu sifonu (užsakoma papildomai):                                                         
maitinimas nuo įtampos (230 V) 1 736 €

116.143.00.1 maitinimas nuo baterijų 1 736 €

116.144.00.1 maitinimas su integruotu generatoriumi 2 040 €

116.147.00.1
Geberit Tamina pisuaras su paruošta vieta 
sensoriniam pisuaro valdymo blokui (užsakoma 
papildomai)

974 €

116.141.00.1
Geberit Tamina pisuaras, komplekte su hibriniu 
sifonu, veikia be vandens. Neturi galimybės 
papildomam veikimui su vandeniu. 

762 €

116.080.00.1

Geberit Selva pisuaras, skirtas potinkinei vandens 
nuleidimo sistemai (pisuaro rėmui arba potinkinei 
pisuaro dėžutei), komplekte su vandens purkštuku 
(blizgiai chromuotas) ir standartiniu pisuaro sifonu. 
Turi galimybę veikti su hibridiniu sifonu (užsakoma 
papildomai)  

740 €

116.082.00.1

Geberit Selva pisuaras su į keramiką integruotu 
sensoriniu pisuaro valdymo bloku, turi galimybę veikti 
su hibridiniu sifonu (užsakoma papildomai):                                                                
maitinimas nuo įtampos (230 V) 1 634 €

116.083.00.1 maitinimas nuo baterijų 1 634 €

116.084.00.1 maitinimas su integruotu generatoriumi 1 943 €

116.085.00.1 Geberit Selva pisuaras su paruošta vieta sensoriniam 
pisuaro valdymo blokui (užsakoma papildomai) 925 €

Selva pisuarai
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Nuotrauka Art. Nr. Aprašymas Kaina su 
PVM

Geberit pisuarų sistema

Preda pisuarai

116.081.00.1
Geberit Selva pisuaras, komplekte su hibriniu sifonu, 
veikia be vandens. Neturi galimybės papildomam 
veikimui su vandeniu.

709 €

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 

415 €

111.686.00.1 Duofix potinkinis pisuaro montavimo elementas, 
universalus, išorinis ventilis, H112-130. 266 €

111.815.00.1 Distanciniai laikikliai, skirti Duofix rėmams 27 €

116.005.00.1

Geberit potinkinė pisuaro elektroninio/pneumatinio 
valdymo dėžutė, skirta Preda/Selva/Tamina 
pisuarams, komplekte su vandens padavimo 
vamzdeliu ir 1/2" sriegio pajungimu, tinka Sigma 
serijos pisuaro nuleidimo mechanizmai

133 €

116.069.FW.1
Potinkinės dėžutės apsauginis dangtelis, šveisto 
nerūdijančio plieno. Skirta montuoti, kai pisuare 
sumontuojamas hibridinis sifonas

113 €

Geberit Duofix potinkiniai pisuarų montavimo moduliai, skirti Selva/Preda/Tamina 
pisuarams

Duofix sistemos priedai

Potinkinė pisuarų sensorinio/pneumatinio valdymo dėžutė
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Nuotrauka Art. Nr. Aprašymas Kaina su 
PVM

Geberit pisuarų sistema

Preda pisuarai

116.081.00.1
Geberit Selva pisuaras, komplekte su hibriniu sifonu, 
veikia be vandens. Neturi galimybės papildomam 
veikimui su vandeniu.

709 €
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pisuarui,                                                  
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415 €
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Nuotrauka Art. Nr. Aprašymas Kaina su 
PVM

Geberit pisuarų sistema

Preda pisuarai

243.275.00.1
Geberit sensorinis pisuarų valdymo blokas, skirtas 
Selva/Preda/Tamina pisuarams, maitinimas nuo                        
įtampos (230 V)

877 €

243.276.00.1
Geberit sensorinis pisuarų valdymo blokas, skirtas 
Selva/Preda/Tamina pisuarams, maitinimas nuo 
baterijos

877 €

243.277.00.1
Geberit sensorinis pisuarų valdymo blokas, skirtas 
Selva/Preda/Tamina pisuarams, maitinimas su 
integruotu generatoriumi

1 244 €

116.066.00.1 Geberit hibridinis sifonas, universalus, su membrana, 
nepraleidžiančia kvapų iš nuotekų vamzdyno 25 €

116.058.00.1 Hibridinio sifono adapteris, skirtas montuoti į keramiką 25 €

116.065.00.1 Hibridinio sifono antgalis 19 €

116.060.00.1 Geberit hibridinio sifono adapteris, skirtas ne Geberit 
pisuarams, d103 mm 47 €

116.062.00.1 Geberit hibridinio sifono adapteris, skirtas ne Geberit 
pisuarams, d125 mm 53 €

116.059.00.1 Geberit pisuaro tinklelis, skirtas Preda/Selva 
pisuarams 25 €

116.067.00.1 Geberit pisuaro tinklelis, skirtas d103-125mm sifono 
adapteriams 25 €

Pisuarų priedai
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Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM
Galioja nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Nuotrauka Art. Nr. Aprašymas Kaina su 
PVM

Geberit pisuarų sistema

Preda pisuarai

115.202.11.1 Geberit pisuarų atskyrimo pertvara, baltos spalvos, plastikinė441 €

115.201.11.1 Geberit pisuarų atskyrimo pertvara, baltos spalvos, 
plastikinė 345 €

115.211.TD.1 Geberit pisuarų atskyrimo pertvara, stačiakampė, 
baltas stiklas 633 €

115.211.CD.1 Geberit pisuarų atskyrimo pertvara, stačiakampė, 
juodas stiklas 633 €

115.211.TF.1 Geberit pisuarų atskyrimo pertvara, stačiakampė, 
umbra stiklas 633 €

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

Pisuarų pertvaros
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