
Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM

Galioja nuo 2019 01 01 iki 2019 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)  

545 €

116.072.00.1
Geberit Preda pisuaras su į keramiką integruotu sensoriniu 

pisuaro valdymo bloku, maitinimas nuo įtampos (230 V). Turi 

galimybę veikti su hibridiniu sifonu (užsakoma papildomai).

1,452 €

116.073.00.1
Geberit Preda pisuaras su į keramiką integruotu sensoriniu 

pisuaro valdymo bloku, maitinimas nuo baterijų. Turi galimybę 

veikti su hibridiniu sifonu (užsakoma papildomai).

1,452 €

116.074.00.1
Geberit Preda pisuaras su į keramiką integruotu sensoriniu 

pisuaro valdymo bloku, maitinimas su integruotu generatoriumi. 
Turi galimybę veikti su hibridiniu sifonu (užsakoma papildomai).

1,755 €

116.075.00.1
Geberit Preda pisuaras su paruošta vieta sensoriniam pisuaro 

valdymo blokui (užsakoma papildomai). Turi galimybę veikti su 

hibridiniu sifonu (užsakoma papildomai).

817 €

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

514 €

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). 

768 €

Geberit pisuarų sistema

Tamina pisuarai

Preda pisuarai
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116.142.00.1
Geberit Tamina pisuaras su į keramiką integruotu sensoriniu 

pisuaro valdymo bloku, maitinimas nuo įtampos (230 V). Turi 

galimybę veikti su hibridiniu sifonu (užsakoma papildomai). 

1,685 €

116.143.00.1
Geberit Tamina pisuaras su į keramiką integruotu sensoriniu 

pisuaro valdymo bloku, maitinimas nuo baterijų. Turi galimybę 

veikti su hibridiniu sifonu (užsakoma papildomai). 

1,685 €

116.144.00.1
Geberit Tamina pisuaras su į keramiką integruotu sensoriniu 

pisuaro valdymo bloku, maitinimas su integruotu generatoriumi. 
Turi galimybę veikti su hibridiniu sifonu (užsakoma papildomai).

1,981 €

116.147.00.1
Geberit Tamina pisuaras su paruošta vieta sensoriniam pisuaro 

valdymo blokui (užsakoma papildomai). Turi galimybę veikti su 

hibridiniu sifonu (užsakoma papildomai). 

946 €

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

vandeniu. 
740 €

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)  

719 €

116.082.00.1
Geberit Selva pisuaras su į keramiką integruotu sensoriniu 

pisuaro valdymo bloku, maitinimas nuo įtampos (230 V). Turi 

galimybę veikti su hibridiniu sifonu (užsakoma papildomai).

1,587 €

116.083.00.1
Geberit Selva pisuaras su į keramiką integruotu sensoriniu 

pisuaro valdymo bloku, maitinimas nuo baterijų. Turi galimybę 

veikti su hibridiniu sifonu (užsakoma papildomai).

1,587 €

116.084.00.1
Geberit Selva pisuaras su į keramiką integruotu sensoriniu 

pisuaro valdymo bloku, maitinimas su integruotu generatoriumi. 
Turi galimybę veikti su hibridiniu sifonu (užsakoma papildomai).

1,886 €

116.085.00.1
Geberit Selva pisuaras su paruošta vieta sensoriniam pisuaro 

valdymo blokui (užsakoma papildomai). Turi galimybę veikti su 

hibridiniu sifonu (užsakoma papildomai).

898 €

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

689 €

111.676.00.1

Duofix pisuaro montavimo elementas, aukštis 112 - 130 cm, su 

uždarymo ventiliu, su srieginiu pajungimu pisuarui,                                                  

Tinka pisuaro nuleidimo mygtukai, kurių art. Nr. Prasideda 

116.xxx.xx.1 

403 €

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

259 €

111.815.00.1 Distanciniai laikikliai, skirti Duofix rėmams 26 €

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

129 €

116.069.FW.1
Potinkinės dėžutės apsauginis dangtelis, šveisto nerūdijančio 

plieno. Skirta montuoti, kai pisuare sumontuojamas hibridinis 
sifonas.

109 €

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

Duofix sistemos priedai

Potinkinė pisuarų sensorinio/pneumatinio valdymo dėžutė
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243.275.00.1
Geberit sensorinis pisuarų valdymo blokas, skirtas 

Selva/Preda/Tamina pisuarams, maitinimas nuo                        
įtampos (230 V)

852 €

243.276.00.1
Geberit sensorinis pisuarų valdymo blokas, skirtas 

Selva/Preda/Tamina pisuarams, maitinimas nuo baterijos
852 €

243.277.00.1
Geberit sensorinis pisuarų valdymo blokas, skirtas 

Selva/Preda/Tamina pisuarams, maitinimas su integruotu 
generatoriumi

1,208 €

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

24 €

116.058.00.1 Hibridinio sifono adapteris, skirtas montuoti į keramiką 24 €

116.065.00.1 Hibridinio sifono antgalis 18 €

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

46 €

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

52 €

116.059.00.1 Geberit pisuaro tinklelis, skirtas Preda/Selva pisuarams 24 €

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

24 €

Pisuarų priedai

Geberit pisuarų sistema 2019 www.geberit.lt 4 / 5



Pateiktos rekomendacinės kainos su PVM

Galioja nuo 2019 01 01 iki 2019 12 31

Nuotrauka Art. Nr. Aprašymas Kaina su PVM

Geberit pisuarų sistema

Preda pisuarai

115.202.11.1 Geberit pisuarų atskyrimo pertvara, baltos spalvos, plastikinė 428 €

115.201.11.1 Geberit pisuarų atskyrimo pertvara, baltos spalvos, plastikinė 335 €

115.211.TD.1 Geberit pisuarų atskyrimo pertvara, stačiakampė, baltas stiklas 614 €

115.211.CD.1 Geberit pisuarų atskyrimo pertvara, stačiakampė, juodas stiklas 614 €

115.211.TF.1 Geberit pisuarų atskyrimo pertvara, stačiakampė, umbra stiklas 614 €

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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