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ŘEŠENÍ PRO SPRCHY V ÚROVNI PODLAHY



SPRCHY V ÚROVNI 
PODLAHY 
ZAŽÍVAJÍ BOOM
Stále více zákazníků si přeje mít sprchový kout, který otevřeně  

a plynule navazuje na interiér koupelny. Naše systémy odvodnění 

sprch v úrovni podlahy dokážou vyřešit i velmi individuální poža-

davky. Značka Geberit je zárukou té nejlepší kvality, jedinečného  

know-how v oblasti odpadních systémů a nadčasového designu, 

který je funkční a krásný zároveň. Tyto přednosti ocení jak projek-

tanti a instalatéři, tak samotní uživatelé.

Jaké řešení bude to nejlepší pro Váš projekt? Na následujících  

stranách se o odvodnění sprch v úrovni podlahy dozvíte  

více. Budeme rádi, když Vám naše znalosti a výrobky pomůžou  

k úspěchu na trhu.
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VÝHODY PŘEHLEDNĚ

ŘEŠENÍ PRO SPRCHY
V ÚROVNI PODLAHY
Pro sprchové systémy Geberit hovoří hned několik argumentů. Náš sorti-

ment zahrnuje ploché sprchové vaničky, instalační systémy s odtokem ve 

stěně, sprchové kanálky a klasické podlahové vpusti. Instalaci lze tedy ušít 

na míru přesně podle stavební situace a přání zákazníka. Největší výzvou 

při instalaci odpadních systémů ve sprchových koutech bývá utěsnění. 

Geberit tento problém vyřešil za Vás – izolační fólie se již ve výrobě stává 

neoddělitelnou součástí odtoku. To šetří čas, usnadňuje montáž a snižuje 

riziko netěsností na minimum.

PROMYŠLENÝ DESIGN GEBERIT:

• Vysoce kvalitní a krásný

• Spolehlivý díky izolační fólii dokonale napojené 

už ve výrobě

• Integrovaná akustická izolace

• Jednoduchá údržba

• Vše probíhá hladce, od objednávky po montáž

• Úzký sortiment a tedy rychlejší dodávky

• Pro novostavby i rekonstrukce

PODLAHOVÁ VPUST GEBERIT 
PRO SPRCHY
Kompaktní řešení pro odtok sprch v podlaze

SPRCHOVÉ KANÁLKY GEBERIT CLEANLINE
Zapuštěné elegantně do podlahy sprchového 

koutu

SPRCHY S ODTOKEM VE STĚNĚ GEBERIT
Naše unikátní řešení pro ničím nerušenou  

podlahu

PLOCHÁ SPRCHOVÁ VANIČKA 
GEBERIT SETAPLANO
Příjemně hladký a odolný povrch
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PLOCHÁ SPRCHOVÁ VANIČKA 
GEBERIT SETAPLANO

PROMYŠLENÁ
PŘEDMONTOVANÁ
Plochá sprchová vanička Geberit Setaplano zaujme již na 

první pohled a na první dotek. Je vyrobena z vysoce  

kvalitního pevného materiálu, který je na dotek teplý a jemný 

jako hedvábí.

VYSOCE KVALITNÍ MATERIÁL
Počet jednotlivých montážních dílů vaničky Geberit Setaplano jsme snížili na 
minimum. Ocelový montážní rám a těsnicí fólie jsou dodávané již smontované, 
díky čemuž je jejich instalace podstatně jednodušší a také spolehlivější.

SOFISTIKOVANÝ DESIGN
Plochá sprchová vanička Geberit Setaplano se nejen snadno  
instaluje, ale nabízí také vysokou přidanou hodnotu pro uživatele. 
Je vyrobena z pevného a vysoce odolného, neporézního materi-
álu, který se snadno udržuje v čistotě. Odtokový prostor byl  
záměrně zkonstruován bez hran, za kterými by jinak mohly ulpí-
vat nečistoty. Čištění vaničky výrazně usnadňuje také praktické 
hřebenové sítko, které lze pohodlně vyjmout a opláchnout.

• Malý počet montážních dílů usnadňuje instalaci

• Spolehlivě bezpečné díky těsnicí fólii integrované 

ve výrobě

• Odolný, vysoce protiskluzový materiál

90 x 90

80 x 80

100 x 100
120 x 120

100 x 140 90 x 140 80 x 140
80 x 150

90 x 120 80 x 120
80 x 10090 x 100

100 x 120
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MONTÁŽNÍ RÁMY GEBERIT

SPOLEHLIVĚ
PŘESNÉ

• Předmontovaný, stabilní montážní ocelový rám pro snadnou instalaci

• Podpěry se lehce zaaretují do správné polohy na rámu

• Pohodlné nastavení požadované výšky shora

• Přesné umístění zápachové uzávěrky díky integrované objímce

SNADNÁ MONTÁŽ ZÁPACHOVÉ 
UZÁVĚRKY
Zápachová uzávěrka je k dispozici ve dvou 
modelech: s výškou vodního uzávěru  
30 mm nebo 50 mm a tomu odpovídající 
hydraulickou kapacitou 0,45 l/s nebo  
0,65 l/s. Oba modely lze ukotvit do před-
montované objímky a nastavit pootočením 
v rozsahu 360º. Údržba sifonu je snadná, 
neboť ohebnou misku vodního uzávěru 
lze celou vyjmout a vyčistit.

STABILNÍ A PRAKTICKÉ
Ocelový montážní rám upravený modrou 
práškovou barvou je k dispozici v různých 
rozměrech. V závislosti na velikosti se  
instalace provádí pomocí čtyř až šesti 
podpěr, které se v označených místech 
jednoduše ukotví do rámu.

SNADNÉ VYROVNÁNÍ - BEZPEČNÉ 
UPEVNĚNÍ
Podpěry se shora pomocí standardního 
nářadí výškově nastaví, a poté se bezpečně 
upevní fixačními zarážkami.
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SPRCHY S ODTOKEM VE STĚNĚ GEBERIT

DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ
VE STĚNĚ
Odtok sprchy umístěný ve stěně umožňuje realizovat dokonale hladkou 

podlahu, která plynule navazuje na zbytek koupelny. Odpadní systém  

řešený jako předstěnová instalace přesvědčuje nejen svou estetickou  

elegancí, ale také snadným projektováním, montáží a údržbou.

• Inovativní řešení integrované do předstěnových systémů

• Jasné oddělení řemesel díky umístění potrubí do stěny

• Lze vybavit sběrným profilem pro dokonalé vyspádování 

podlahy

NEJEN PRO NOVOSTAVBY
Odpadní systém pro sprchy v úrovni podlahy je součástí 
osvědčené předstěnové technologie Geberit. Možnosti 
využití jsou rozmanitější, než si myslíte. Odtok ve stěně  
je možné realizovat v novostavbách, rekonstruovaných 
sprchových koutech a také všude tam, kde jsou stísněné 
prostorové podmínky.

OPTIMÁLNÍ HYGIENA
Součástí odtoku je hřebenová vložka na zachytávání 
vlasů, kterou lze jednoduše vyjmout a vyčistit. Také 
mytí podlahy sprchového koutu, jehož dlažba není  
narušena žádným kanálkem ani vpustí, je mnohem 
snadnější.

PROMYŠLENÉ DO POSLEDNÍHO DETAILU
Kromě toho je možné přímo před odtokem nainstalo-
vat také vyspádovaný sběrný profil, který zachycuje 
nečistoty a odvádí je spolu s vodou do odpadního 
potrubí.

Rámeček pro vyplnění vlastními obklady

Nerezová ocel kartáčovaná

Alpská bílá

Pochromovaná lesklá

← 320 mm →

←
 →
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BARVY A MATERIÁLY
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SPRCHOVÉ KANÁLKY GEBERIT CLEANLINE

DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ
V PODLAZE
Sprchové kanálky Geberit CleanLine nejen dobře  

vypadají, ale také se snadno instalují. Tento inovativní 

systém navíc řeší problém s údržbou, se kterým se  

mnoho jiných sprchových kanálků neúspěšně potýká.

ŠPIČKOVÝ DESIGN, JEDNODUCHÁ REALIZACE
Sprchové kanálky se svým nadčasovým lineárním 
designem jsou velmi oblíbeným řešením sprch 
v úrovni podlahy. Kanálky Geberit CleanLine mají  
ještě jednu velkou přednost: díky své inovativní  
technologii se velmi snadno instalují a stejně tak se 
snadno čistí.

FLEXIBILNÍ DÉLKA I UMÍSTĚNÍ
Sprchové kanálky Geberit CleanLine lze během  
montáže uříznout na míru přesně podle skutečných 
potřeb a rozměrů daného sprchového koutu. Design 
nerezové lišty ladí s každou dlažbou a kanálek může 
být umístěn buď blízko u stěny, nebo uprostřed  
sprchového koutu.

NAVRŽENO PRO JEDNODUCHOST A ČISTOTU
Sprchové kanálky se často obtížně čistí. To ale neplatí 
pro kanálky Geberit CleanLine: nečistoty sklouznou po 
povrchu sběrné lišty a zachytí se na hřebenové vložce, 
kterou lze během chvilky vyjmout a vyčistit.

• Unikátní konstrukce sběrné lišty, hřebenové 

vložky a zápachové uzávěrky

• Jednoduché a spolehlivé jako podlahová vpust

• Velmi spokojení zákazníci díky snadnému 

čištění a modernímu vzhledu

← 157 mm →

← 300 mm – max. 1300 mm →
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BARVY A MATERIÁLY

Nerezová ocel kartáčovaná
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PODLAHOVÁ VPUST GEBERIT PRO SPRCHY

JEDNODUCHÉ 
A KOMPAKTNÍ
Podlahová vpust Geberit je univerzálním a osvědčeným řešením 

pro odvodnění sprch v úrovni podlahy. Mezi její přednosti patří 

minimalistický design a konstrukce, důmyslná funkčnost a snadná 

montáž.

VELKÝ VÝKON V MALÉM BALENÍ
Podlahová vpust Geberit je nejlepším řešením všude tam, 
kde se klade důraz na co nejjednodušší montáž a co  
nejnižší cenu. Někdy může být výhodou i malý rozměr  
roštu, který měří jen 80 × 80 mm. Pod roštem se skrývá 
kvalitní technologie, která dělá z firmy Geberit jednoho 
z nejlepších světových dodavatelů sanitárních technologií.

MALÉ A PŘESNÉ
Podlahová vpust Geberit přesvědčuje 
svou velmi kompaktní konstrukcí (rošt má 
rozměry pouhých 80 × 80 mm) a vysokou 
funkčností. Výška, vyosení a naklonění 
roštu lze přesně nastavit tak, aby vyhovo-
valy parametrům dlažby.

VŽDY ČISTÝ SIFON
Pod roštem se nachází hřebenová vložka, 
kterou je možné snadno vyjmout a vyčistit. 
Tak lze účinně předcházet zanesení  
zápachové uzávěrky a odpadního potrubí.

• Chytré detaily pro bezproblémovou montáž

• Rošt z masivní nerezové oceli

• Jednoduchá údržba díky integrované hřebenové vložce

← 80 mm →

←
 8
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BARVY A MATERIÁLY

Nerezová ocel kruh Nerezová ocel čtverec
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Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9

T +420 284 689 670
sales.cz@geberit.com

www.geberit.cz


