
VŽDY SPRÁVNÉ
ŘEŠENÍ

INSTALAČNÍ SYSTÉMY GEBERIT



JAK 
VZNIKAJÍ 
KOUPELNY
Žádná omezení při navrhování interiéru, rychlá 

montáž, bezproblémová koordinace řemesel 

a optimální poměr ceny a výkonu. Takový průběh 

stavebních prací dnes zákazníci považují za téměř 

samozřejmý. S instalačními systémy Geberit pro 

vás nebude problém jejich očekávání naplnit.
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SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY POD OMÍTKU GEBERIT

MŮŽETE SE NA NĚ 
SPOLEHNOUT
Když byla před více než 50 lety uvedena 
na trh první podomítková splachovací  
nádržka, už nikdy nebyly koupelny stejné 
jako dřív. Sanitární technika zmizela ve 
stěně a koupelny se staly místem, kde se 
mohl člověk pohodlně uvolnit.

Během následujících několika desítek let 
Geberit svůj systém neustále vylepšoval 
a předstěnové sanitární instalace se  
postupně staly řešením, kterému dává 
přednost většina instalatérů a projektantů.

BOHATÁ 
HISTORIE, 
NEPŘETRŽITÝ 
INOVAČNÍ 
PROCES

1964

Geberit představil

první splachovací

nádržku pod omítku

1982

Na trh uveden

Kombifix –

montážní prvek

s integrovanou

splachovací

nádržkou

1993

Systém GIS -  
kompletní  
instalační systém

1996

Zahájena výroba

prvku Geberit

Duofix pro suchou

montáž

2008

Geberit uvedl na

trh první splachovací

nádržku pod

omítku na světě,

jejíž nastavení je

možné provádět

bez použití nářadí

2011

Na trh uveden

systém odsávání

zápachu Geberit

DuoFresh a souprava

pro vhazování WC

tablet

2014

Sprchový odtok ve 
stěně Geberit -  
elegantní řešení pro 
sprchy v úrovni  
podlahy

2016

Pisoárový systém 
Geberit – inteligent-
ní plánování, instala-
ce a údržba; úspora 
vody

2017

Bezdotykové baterie 
Geberit – bezproblé-
mová instalace  
elektronických 
baterií
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• Univerzálně použitelné montážní prvky pro stavby  

prováděné suchým procesem

• Vhodné na zabudování do předstěnové instalace  

na částečnou nebo na celou výšku místnosti

• Díky štíhlé konstrukci umožňují maximální design  

v koupelně

• Optimální zvuková izolace

→

Montážní prvek Geberit Duofix pro 
závěsné WC s přípravou pro připojení 
elektřiny k toaletě s integrovanou 
sprchou Geberit AquaClean.

Systém Geberit Duofix nabízí instalatérům a projektantům  
ucelenou řadu univerzálně použitelných samonosných montáž-
ních prvků. Spolu s příslušnými profily a stojinami lze s těmito 
prvky vytvořit kompletní, staticky nosné předstěnové a příčkové 
instalace včetně obložení – to vše rychle a čistě přímo na místě. 
Předstěnové instalace umožňují libovolné umístění sanitárních 
zařizovacích předmětů. U předstěn na celou výšku místnosti 
není třeba provádět ukotvení do zadní stěny.

PRO VŠECHNY 
SITUACE
GEBERIT DUOFIX
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↑
PRO UMYVADLA
Montážní prvek Duofix pro umyvadla. 
111.471.00.1

VŠESTRANNÉ 
A FLEXIBILNÍ
GEBERIT DUOFIX
Široká řada montážních prvků Geberit Duofix vyhoví zcela  

běžným, ale i těm méně obvyklým požadavkům Vašeho zákazníka. 

Pro realizaci speciálních přání či řešení neobvyklých situací,  

je zde přehled našich montážních prvků pro speciální aplikace.

↑
VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ WC
Montážní prvek Duofix pro závěsné WC 
s nádržkou Sigma 12 cm pro dodatečné 
nastavení výšky WC mísy, vhodné  
např. pro osoby se sníženou pohyblivostí.  
111.396.00.5

↑
OVLÁDÁNÍ SPLACHOVÁNÍ  
SHORA NEBO ZEPŘEDU
Montážní prvek Geberit Duofix pro  
závěsné WC s nádržkou Omega 12 cm, je 
dostupný ve třech stavebních výškách. 
111.030.00.1

↑
BEZPEČNÉ PŘED VANDALY
Montážní prvek Duofix pro pisoáry se 
skrytým ovládáním splachování. 
111.689.00.1

↑
PRO SPRCHY V ÚROVNI PODLAHY
Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchy 
s odtokem ve stěně. 
111.591.00.1

↑
PRO BIDETY
Montážní prvek Geberit Duofix pro bidety. 
111.510.00.1

←

Řídicí elektronika, směšovač a další komponenty 
jsou součástí montážního prvku Geberit Duofix pro 
bezdotykové elektronické baterie. Vše je uloženo 
ve funkčním boxu pod omítkou, který je dobře  
přístupný, a přesto všechy součástky spolehlivě 
chrání.
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GEBERIT DUOFIX

OSVĚDČENÁ 
INSTALAČNÍ 
TECHNOLOGIE 

↑

Montážní souprava pro upevnění ke stavební  
konstrukci a pohodlné nastavení stavební hloubky 
zepředu (není součástí standardního balení).

↑

Snadné uchycení k profilům lehkých příček.

↑

Podpěry s brzdícím prvkem pro snadné a přesné 
nastavení výšky.

↑

Geberit Duofix pro závěsná WC se dodává  
s hloubkově nastavitelným odpadním kolenem  
pro připojení na kanalizační potrubí.

S montážními prvky Geberit Duofix se 

vám otevřou nové možnosti prostorové-

ho rozvržení koupelny, ať už použijete 

samostatný montážní prvek nebo celý 

systém. Výhody této promyšlené sani-

tární technologie oceníte při své každo-

denní práci na stavbě. 

↑

Stojinu Geberit Duofix upevněte do stropního  
profilu a stáhněte ji teleskopicky směrem dolů.

↑

… a nakonec zajistěte lištovými svorkami  
Geberit Duofix.

↑

Přilepte k systémovým profilům zvukově izolační 
pásku Geberit Duofix a ukotvěte profily k podlaze 
a ke stropu. 

↑

Umístěte montážní prvek Geberit Duofix do  
správné pozice. U předstěnové instalace  
na částečnou výšku místnosti ho ukotvěte pomocí 
montážní soupravy Geberit…

Pomocí systémových profilů pro strop a podlahu 
a stojin na výšku místnosti můžete rychle postavit 
kompletní instalační stěnu s opláštěním, na kterou je 
možné rovnou lepit obklady. Stojiny lze snadno 
upevnit do stropního profilu jednoduchým otočením 
o 90° a stažením dolů. Díky teleskopickému výsuvu 
to zvládnete bez nářadí a bez nutnosti řezání na 
správnou délku. Stojiny se pak zajistí do podlahové-
ho profilu pomocí lištových svorek. Výkyvná hlava 
umožňuje instalaci pod střešní šikminou.

Všechny montážní prvky Geberit Duofix jsou  
z výroby připraveny tak, aby bylo možné je na  
stavbě rychle nainstalovat a napojit na vodovodní  
a kanalizační potrubí. Montáž může snadno provést 
jedna osoba. K nosné konstrukci lehkých příček  
se prvky přichycují pomocí samořezných šroubů. 
Pro snadnější ukotvení přímo ke stavební konstrukci 
nabízí Geberit montážní soupravu pro pohodlné  
a přesné nastavení montážní hloubky z přední strany.
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• Montážní prvky Geberit Kombifix –  

řešení pro zděné a betonové konstrukce.

• Dodávají se připravené na montáž.

• Používají se s úspěchem již 30 let po  

celém světě.

←

Osvědčené montážní prvky Geberit Kombifix jsou 
určené pro zděné předstěnové konstrukce.

GEBERIT KOMBIFIX

ŠIROKÝ SORTIMENT 
PRO KOUPELNU A WC

Řada montážních prvků Geberit Kombifix poslouží k uchycení  

téměř všech zařizovacích předmětů v koupelně a na WC.  

Tyto montážní prvky jsou navrženy pro zabudování do zděných  

konstrukcí. Jejich instalace je rychlá a snadná, a to včetně  

napojení na jakýkoliv typ přívodního nebo odpadního potrubí.

↑
PRO PISOÁRY
Geberit Kombifix pro pisoáry se skrytým 
ovládáním splachování.
457.689.00.1

↑
ZÚŽENÝ PRVEK PRO WC
Montážní prvek Geberit Kombifix  
pro závěsné WC se zúženou splachovací  
nádržkou Sigma 8 cm.
110.790.00.1

↑
PRO WC, STANDARDNÍ
Geberit Kombifix pro závěsné WC se 
splachovací nádržkou pod omítku Sigma 
12 cm a soupravou pro tlumení hluku.
110.300.00.5

↑
PRO BIDETY
Geberit Kombifix pro závěsné bidety.
457.530.00.1

↑
PRO UMYVADLA
Geberit Kombifix pro umyvadla  
s nástěnnými armaturami.
457.430.00.1

↑
PRO SPRCHY
Geberit Kombifix pro sprchy s odtokem 
ve stěně.
457.534.00.1
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MAXIMUM FLEXIBILITY 
Žádná koupelna není stejná. Každý pracovní úkol je 
specifický, každý zákazník má své vlastní představy 
a co doba, to jiný módní trend. Geberit se s touto  
těžko předvídatelnou rozmanitostí vyrovnává pomocí 
flexibility. Tu oceníte například tehdy, když je ze strany 
zákazníka nečekaně požadováno bezbariérové řešení 
nebo když si stavební situace žádá improvizaci. Na  
následujících stránkách se přesvědčíte, jak jsou naše 
systémová řešení univerzální a všestranná.

KRÁSA NENÍ VŠECHNO
Skutečná krása je nejen viditelná, ale i hmatatelná.  
Za každým úchvatným designem našich výrobků se 
vždy skrývá přidaná hodnota ve formě jejich bezvadné 
funkčnosti, která se projeví již během montáže, později 
při údržbě a servisních zákrocích a samozřejmě také 
při samotném užívání výrobku. Pisoáry, umyvadlové 
baterie nebo sprchy v úrovni podlahy – příklady této 
přidané hodnoty můžete najít ve všech našich  
výrobcích. Na následujících stránkách vám některé  
z nich představíme.

Inovativní sanitární technika Geberit funguje spolehli-
vě před stěnou i za stěnou. Umožní vám navrhnout 
a zrealizovat interiér koupelny na tisíc způsobů a při-
tom co nejlépe využít prostor, který máte k dispozici. 
S instalačními systémy Geberit a sanitárními moduly 
Geberit Monolith zvládnete všechny výzvy, které se 
vám postaví do cesty. 

↑

Instalační systémy Geberit umožní  
zrealizovat vaše kreativní nápady.

UNIVERZÁLNÍ SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

VÍCE MÍSTA 
PRO ŽIVOT

↑

Co můžete očekávat od výrobků Geberit? 
Elegantní design, který skrývá přidanou 
hodnotu ve formě bezchybné funkčnosti.
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UNIVERZÁLNÍ SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

OBDIV ZARUČEN
SANITÁRNÍ MODUL 
GEBERIT MONOLITH

Sanitární modul Geberit Monolith pro 
WC je kompatibilní s většinou standard-
ních keramických mís včetně toalet 
Geberit AquaClean s integrovanou spr-
chou. Je stejně vhodný jak pro novo-
stavby, tak rekonstruované koupelny.

Díky svému nadčasově elegantnímu designu a flexibilní montáži 
jsou sanitární moduly Geberit Monolith pro WC oblíbenou  
alternativou splachovacích nádržek na omítku. Úsporné spla-
chování pro dvě množství vody a prvotřídní materiály dělají i ze 
základního modelu špičkový výrobek. V plné výbavě s integrova-
ným odsáváním zápachu, diskrétním orientačním podsvícením  
a inteligentní senzorovou technologií je modul Geberit Monolith 
Plus luxusním sanitárním produktem. Nosný rám modulu má  
podobnou konstrukci jako osvědčený montážní prvek Geberit 
Duofix. Instalatéři tak můžou ukotvit Geberit Monolith ke stěně již 
známým a vyzkoušeným způsobem, na který jsou zvyklí.

• Čelní panel vyrobený z tvrzeného bezpečnostního  
skla (ESG) s vysokou nosností 

• Boční opláštění z elegantního kartáčovaného hliníku

• Velmi štíhlý design s hloubkou pouhých 10,5 cm

• Vhodný pro novostavby i rekonstrukce

• Instalace se provádí podobným způsobem jako  
u montážního prvku Geberit Duofix
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hnědé sklo (SQ) bílé sklo (SI) černé sklo (SJ)

Nosný rám sanitárního modulu Geberit Monolith 

pro WC je velmi podobný osvědčenému montáž-

nímu prvku Geberit Duofix, který zná důvěrně té-

měř každý instalatér. Sanitární moduly nabízí té-

měř neomezené možnosti montáže, což  

oceníte především při rekonstrukcích. Ztížené 

stavební podmínky, jako například podlahové liš-

ty nebo nevhodně umístěná vodovodní přípojka, 

už nemusí nutně vyžadovat nákladné úpravy. 

pískové sklo (TG)

↑

Nosný rám má dva stavitelné šrouby pro kompenzaci 
nakloněné stěny.

↑

Opletená připojovací hadička pro přívod vody může  
být nainstalována bez nutnosti odstranění splachovací 
nádržky, což ušetří jeden pracovní úkon.

↑

Výšku nosného rámu je možné nastavit v závislosti na 
stavební situaci nebo přání zákazníka v rozmezí 7 cm 
a není k tomu potřeba žádné speciální nářadí.

↑

Pro ukotvení ke stavební konstrukci slouží osvědčené 
upevňovací úhelníky.

Sanitární moduly Geberith Monolith otvírají téměř 

neomezené možnosti montáže, což může být 

velkou výhodou především u rekonstrukcí. Díky 

novým rámům a volitelnému příslušenství se vy-

pořádáte s každou komplikací.

JEDNODUŠŠÍ UŽ TO BÝT NEMŮŽE
Rám sanitárního modulu Geberit Monolith pro WC lze připevnit 
ke stavební konstrukci stejným způsobem jako Geberit Duofix.

←

Geberit Monolith a Geberit Monolith Plus jsou 
k dostání ve výškách 101 cm a 114 cm.

UNIVERZÁLNÍ SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

DOJDĚTE K CÍLI 
RYCHLEJI
POSTUP UŽ ZNÁTE

←

Čelní panel z bezpečnostního skla je v nabídce ve 
čtyřech barvách: bílé, černé, hnědé a pískové.
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UNIVERZÁLNÍ SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

FLEXIBILITA  
ZARUČENA
BEZBARIÉROVÉ 
A PROSTOROVĚ 
ÚSPORNÉ
Ať už se musíte vypořádat se zapeklitou stavební situací nebo 
s problémy, které přináší stáří, není důvod rezignovat na komfort 
a pohodlí v koupelně. Pomocí instalačního systému Geberit 
Duofix můžete stavět koupelny, které budou pro jejich majitele 
po dlouhá léta zdrojem potěšení, a to dokonce i na malé ploše. 
Geberit vyvinul speciální montážní prvek pro instalaci pod oken-
ní parapety nebo prvek pro výškově nastavitelnou záchodovou 
mísu, který umožňuje dodatečné zvednutí WC mísy až do výšky 
49 cm. Někdy přijdou vhod montážní desky pro upevnění opěr-
ných madel po obou stranách toalety.

↑

Montážní desky pro upevnění  
opěrných madel

↑

Montážní prvek Geberit Duofix pro 
výškově nastavitelné WC.

↑

Montážní prvek Geberit Duofix pro 
závěsné WC, 82 cm, s podomítkovou 
splachovací nádržkou Omega.

↑
Pro montáž WC pod okenní parapet lze 
použít prostorově úspornou splachovací 
nádržku Geberit Omega. Je k dispozici  
ve třech montážních výškách a může být 
napojena na přívod vody zezadu nebo ze 
strany. Malé a elegantní ovládací tlačítko 
splachování můžete namontovat shora 
nebo zepředu.
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• Bezdotykové ovládání splachování

• Integrované odsávání zápachu

• Detekce uživatele

• Toaleta s integrovanou sprchou

Montážní prvek Geberit Duofix je  
optimálně připravený na současné  
i budoucí nároky na pohodlí díky 
trubkovým chráničkám na přívod 
vody a elektřiny.

ELEKTŘINA A VODA NA WC

PŘIPRAVENO NA
BUDOUCNOST

↑ 
Bezdotykové ovládací tlačítko Geberit 
Sigma10 pro dvě množství vody dopřá-
vá svým majitelům maximum pohodlí 
a hygieny. Elektronika tlačítka může být 
napájena buď ze sítě, nebo z baterií.

Montážní prvky Geberit pro závěsná WC jsou opatřené přípravou 

pro přívod vody a připojení k elektrické síti. Umožňují zákazníkům 

snít o větším komfortu, např. o toaletě s integrovanou sprchou.

↑ 
Geberit DuoFresh odsává zápach z WC 
mísy a odstraňuje tak nepříjemný zápach 
přímo v místě jeho vzniku. Jednotka  
odsávání a filtr s aktivním uhlím jsou 
umístěné za ovládacím tlačítkem  
splachování Geberit Sigma40 pro dvě 
množství vody a jsou snadno přístupné
pro případ údržby.

↑ 
Toaleta Geberit AquaClean je kombinací 
atraktivního designu a promyšlených 
komforních funkcí. Geberit AquaClean 
existuje ve formě WC sedátek nebo  
kompletních WC zařízení (na obrázku  
model Sela).

↑ 
Skleněné ovládací tlačítko splachování 
Geberit Sigma80 dokáže rozpoznat 
přítomnost uživatele a automaticky se 
v takovém případě podsvítí. Parametry 
spláchnutí, barva podsvícení a mnoho 
jiných vlastností lze individuálně
nastavit.
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UNIVERZÁLNÍ SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

PRECIZNĚ FUNKČNÍ 
PISOÁROVÉ SYSTÉMY

Montážní prvky Geberit Duofix jsou kompatibilní prakticky se 
všemi běžnými pisoáry. Instalaci významně usnadňují pouhou  
rukou nastavitelné příčné nosníky s označením míst napojení. 
Montážní prvky jsou součástí sladěného pisoárového systému, 
který představuje ekonomicky výhodné řešení, neboť výrazně 
zjednodušuje projektování a montáž, jakož i pozdější údržbu 
a provoz pisoárů.

• Vytvořené na míru pro pisoárový systém Geberit

• Možnost kombinace s většinou běžných pisoárových  
keramik

• Zjednodušená instalace díky označením pro nastavení  
jednotlivých připojení a předmontovaného adaptéru  
Geberit MeplaFix

• S pisoárovým systémem Geberit si můžete zvolit  
bezdotykové nebo manuální splachování pod omítku,  
splachování integrované v keramické míse anebo  
provoz bez vody

• Příčný nosník lze nastavit bez použití nářadí

↑

Montážní prvek Geberit Duofix  
pro pisoáry s viditelným ovládáním 
splachování

↑

Montážní prvek Geberit Kombifix  
pro pisoáry se skrytým ovládáním 
splachování

Při vývoji pisoárového systému vycházel Geberit z osvědčené 
technologie splachovacích nádržek pod omítku. Podařilo  
se vytvořit flexibilní systém, který splňuje náročné požadavky 
kladené na veřejná a poloveřejná sanitární zařízení.
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GEBERIT OMEGA GEBERIT SIGMA

Ovládací tlačítka Geberit  
pro splachování WC

Ovládací tlačítka Geberit  
pro splachování WC

Ovládací tlačítka Geberit  
pro splachování pisoárů

30 • Rozměry:  
212 x 142 mm 

• Rozměry: 
264 x 164 mm

• Pneumatické
• Elektronické
• Rozměry:  

130 x 130 mm

40 •  Integrované 
odsávání 
zápachu

• Rozměry:  
266 x 182 mm 

* • Elektronické
• Rozměry: 

130 x 130 mm

50 • Rozměry: 
246 x 164 mm 

• Pneumatické
• Elektronické
• Rozměry: 

130 x 130 mm

60 • Zalícované se 
stěnou

• Rozměry: 
184 x 114 mm 

•  Zalícované se 
stěnou

• Rozměry: 
221 x 139 mm 

* • Elektronické
• Rozměry: 

130 x 130 mm

70 •  Servo ovládání
• Rozměry: 

240 x 158 mm 

* • Elektronické
• Rozměry: 

130 x 130 mm

01 • Rozměry:  
246 x 164 mm 

• Pneumatické
• Elektronické
• Rozměry: 

130 x 130 mm

10 • Rozměry:  
246 x 164 
mm **

• Pneumatické
• Elektronické
• Rozměry: 

130 x 130 mm

20 •  Rozměry:  
212 x 142 mm 

• Rozměry: 
246 x 164 mm 

* • Pneumatické
• Elektronické
• Rozměry: 

130 x 130 mm

21 • Rozměry: 
264 x 164 mm

* • Pneumatické
• Elektronické
• Rozměry: 

130 x 130 mm

10 • Bezdotykové 
ovládání

• Rozměry: 
246 x 164 mm 

• Elektronické
• Rozměry: 

130 x 130 mm

80 • Bezdotykové 
ovládání

•  Rozměry: 
247 x 164 mm 

* • Elektronické
• Rozměry: 

130 x 130 mm

*  Doporučený design, který vizuálně ladí s produktovou řadou
**  Start/Stop splachování

UNIVERZÁLNÍ SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

KAŽDÝ SI VYBERE
STYLOVÉ OVLÁDACÍ 
TLAČÍTKA

Jediná část splachovací nádržky pod 

omítku, kterou uživatel může běžně 

spatřit, je ovládací tlačítko. To je spolu 

s WC mísou a obklady klíčovým  

prvkem, který určuje vzhled toalety. 

Geberit nabízí rozmanitý výběr tvarů, 

barev a materiálů, které uspokojí  

naprostou většinu přání zákazníků.

Tlačítka řady Geberit Omega udávají nový standard. 
Tlačítko Omega60 s nezvykle malým rozměrem 
184 mm x 114 mm, přesto ale poskytují instalatérům 
dostatečně pohodlný přístup servisním otvorem  
do splachovací nádržky. Tlačítko může být umístěné 
shora nebo zepředu.

Řada tlačítek Sigma nabízí zase mimořádně širokou 
řadu vzhledů a funkcí – splachování dvěma množství-
mi vody nebo systém start/stop, manuální nebo  
bezdotykové ovládání, integrované odsávání zápa-
chu nebo zalícování s povrchem okolní stěny.

SPLACHOVACÍ SYSTÉM GEBERIT SIGMA

• Splachovací nádržky Geberit Sigma pod omítku 
(UP320), minimální stavební výška 110 cm.

• Hloubka předstěny minimálně 12 cm.

• Ovládání zepředu.

• Záruka dodávky náhradních dílů po dobu 25 let.

SPLACHOVACÍ SYSTÉM GEBERIT OMEGA

• Splachovací nádržky Geberit Omega pod  
omítku, minimální stavební výška jen 82 cm.

• Hloubka předstěny minimálně 12 cm (hrubá 
stavba) v případě ovládání zepředu (stavební 
výška 112 cm).

• Ovládání zepředu nebo shora.

• Záruka dodávky náhradních dílů po dobu 25 let.
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UNIVERZÁLNÍ SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

SÁZKA NA JISTOTU
ELEKTRONICKÉ 
UMYVADLOVÉ 
BATERIE

←
Samostatný funkční box umístěný na  
dobře přístupném místě pod umyvadlem  
obsahuje všechny technické komponenty  
kromě infračerveného čidla a usnadňuje  
údržbu.

Výhody bezdotykových nástěnných baterií jsou  
zřejmé: ponechávají celé umyvadlo volné, čímž výraz-
ně usnadňují jeho úklid, lze je naprogramovat tak, aby 
šetřily vodou, a kromě toho je pod nimi spousta místa 
pro pohodlné mytí rukou. Instalace a údržba tohoto 
typu elektronických baterií – které toho musí na frek-
ventovaných veřejných toaletách dost vydržet – však 
dosud nebyla vůbec jednoduchá.

Montážní prvky Geberit pro umyvadla se s těmito 
problémy s přehledem vypořádaly. Jsou vybaveny 
výškově nastavitelnou deskou pro upevnění a připo-

jení baterie, která umožňuje její přesné vertikální 
a horizontální zarovnání a spolehlivé upevnění, což 
snižuje riziko chyby při montáži na minimum. 

↑

UMYVADLOVÁ BATERIE 
GEBERIT BRENTA

Nástěnná

↑

UMYVADLOVÁ BATERIE 
GEBERIT PIAVE

Nástěnná
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UNIVERZÁLNÍ SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

ČISTÁ ZÁLEŽITOST
SPRCHY V ÚROVNI 
PODLAHY

↑
Montážní prvky Geberit Duofix pro sprchy 
jsou dodávány již kompletní a připravené 
k instalaci včetně systémového těsnění 
a upevňovacího materiálu, což zaručuje 
těsnost a trvalé spojení.

SPRCHOVÝ ODTOK VE STĚNĚ GEBERIT

↑
Díky nízké výšce těla zápachové uzávěrky 
je montážní prvek Geberit pro sprchy také 
obzvláště vhodný pro konstrukce podlah 
s nízkou výškou mazaniny.

↑
Před odtok lze naistalovat vyspádovaný 
sběrný profil, který zachytává nečistoty 
a odvádí je spolu s vodou do odpadového 
potrubí.

↑
Součástí odtoku Geberit pro sprchy  
je sítko na vlasy, které lze snadno vyjmout 
a vyčistit.

• Ničím nerušená, hladká podlaha

• Jednoduché napojení na odpadové potrubí

• Jasné oddělení řemesel díky umístění  

potrubí do stěny

• Jednoduché čištění

Využite naplno potenciál 
sprchových koutů v úrovni 
podlahy tím, že umístíte  
odtok vody do stěny. Tento 
typ instalace se osvědčil 
jak v novostavbách,  
tak i v rekonstuovaných 
koupelnách.

Pochromovaná lesklá

Alpská bílá

Nerezová ocel kartáčovaná

Rámeček na vyplnění vlastními ob-
klady

← 320 mm →

BARVY/MATERIÁLY
←

 →
5

0
 m

m
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Protipožární ochrana a zvuková izolace 

v koupelně je jen tak dobrá jako její  

nejslabší článek. Kombinováním prvků 

od různých výrobců riskujete problémy 

v místech jejich napojení. Také dodržení 

platných norem a předpisů bývá v tako-

vých případech obtížnější. Geberit proto 

vyvinul komplexní systémové řešení, 

které zajistí prokazatelně vysokou  

úroveň zabezpečení proti šíření požáru.

↑

Profesionálně provedená instalace odpadního potrubí 
v šikmém prostupu stropem. Protipožární uzávěr je 
umístěn mezi trubkou a betonem.

Prostupy ve stěnách a stropech nebo instalační 
šachty mohou způsobovat šíření požáru budovou, 
pokud nejsou řádně utěsněny v souladu s platnými 
normami. Protipožární uzávěr Geberit dokáže  
v případě požáru uzavřít prostupy potrubí a zabránit 
tak šíření kouře, ohně a vysokého žáru do soused-
ních místností nebo jiných částí budovy.

↑

Protipožární uzávěr Geberit nainstalovaný ve  
vodorovné poloze (vlevo) a v šikmé poloze (vpravo).

↑

Protipožární uzávěr obsahuje zpěňující materiál, 
který při teplotě kolem 150 °C nabobtná a uzavře 
prostup ve stropě nebo ve stěně předtím, než se 
kouř a plameny rozšíří do sousedních místností 
a pater.

← 

V přísných testech protipožární odolnosti jsou 
zkoušeny různé varianty instalací na odolnost proti 
šířícímu se požáru.

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA GEBERIT

BEZPEČNOST
NA PRVNÍM MÍSTĚ
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↑

Zvuková izolace je jednou z klíčových částí know-how 
firmy Geberit. Výrobky Geberit jsou pomocí nejmoder-
nějších měřicích technologií podrobovány náročným 
zkouškám ve vlastní Laboratoři akustiky a stavebních 
materiálů, a to jak samostatně, tak v rámci instalačních 
systémů. 

ZVUKOVÁ IZOLACE GEBERIT

TICHO ZLEPŠUJE 
KVALITU ŽIVOTA

Instalační systémy Geberit jsou vybaveny zvukovou izolací, která 

se v praxi opakovaně osvědčila jako spolehlivé řešení. Splňuje 

současné normy a předpisy a zaručuje klidný odpočinek váš 

i vašich zákazníků.

↑

Promyšlené upevňovací a izolační technologie  
se starají o to, aby vznik hluku a jeho šíření stavební 
konstrukcí byly co nejmenší. 

Výběrem vhodných systémů, zařizova-
cích předmětů a jejich odbornou instalací 
můžete výrazně snížit emise hluku způso-
bené například kanalizačním potrubím 
nebo splachováním toalet. Hluk ale nelze 
potlačit úplně. Proto klade Geberit velký 
důraz na ztlumení přenosu zvuku. Pomocí 
vhodných instalačních technologií mohou 
být zařizovací předměty, rozvody vody 
a odpadní potrubí akusticky odizolované 
od stavební konstrukce tak dobře, že se 
po budově ze sanitárních instalací nešíří 
téměř žádný hluk.
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PRO DALŠÍ INFORMACE,  
NAVŠTIVTE

7 DŮVODŮ 
PROČ DŮVĚŘOVAT 
INSTALAČNÍM 
SYSTÉMŮM GEBERIT

www.geberit.cz/Duofix

www.geberit.cz/Kombifix

www.geberit.cz/Tlacitka

www.geberit.cz/Monolith

www.geberit.cz/Pisoary

www.geberit.cz/Baterie

www.geberit.cz/Sprchy

 1  DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI
	 Naše	systémy	jsou	velmi	spolehlivé	a	používají	
se	s	úspěchem	již	po	celá	desetiletí.

 2   OPTIMALIZACE
	 Systémy	se	stále	vylepšují	a	rozšiřují	o	nové	
funkce.

 3  VŠESTRANNOST
	 Systémy	si	poradí	s	celou	řadou	stavebních	
situací.

 4 FLEXIBILITA
	 Systémy	umožňují	libovolné	umístění	 
zařizovacích	předmětů.

 5 NÁKLADOVÁ EFEKTIVITA
	 Systémy	lze	spolehlivě	naplánovat,	 
nainstalovat	a	efektivně	servisovat.

 6   BEZPEČNOST
	 Přísné	testování	je	zárukou	dodržení	všech	

standardů	a	konstrukčních	kritérií.

 7 ZVUKOVÁ IZOLACE
	 Díky	moderním	zkušebním	procesům	dosahují	
naše	systémy	nejlepších	možných	akustických	
hodnot.
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Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
Česká republika

T +420 284 689 670
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