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Geberit AquaClean
Popis systému

Popis systému

Sprchovacie WC slúžia na očistu análnej oblasti po použití toalety.
Sprchovacie WC sa dodávajú:

- Geberit AquaClean 4000, AquaClean 5000, AquaClean 5000plus: bidetové sedadlo so sprchou, vhodné pre takmer všetky keramiky
- Geberit AquaClean 8000, AquaClean 8000plus: kompletné sprchovacie WC vrátane keramiky

Popis systému

AquaClean 4000 AquaClean 5000
AquaClean 
5000plus

AquaClean 8000
AquaClean 
8000plus

Odsávanie zápachu — ✓ ✓ — ✓

Sprcha s teplou a studenou vodou ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Automatické čistenie sprchovej dýzy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Dámska sprcha — — ✓ — ✓

Teplovzdušný fén — — ✓ — ✓

Dia�kové ovládanie — — ✓ — ✓

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Závesné WC
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Závesné WC

AquaClean 8000

Použitie
- Čistenie análnej oblasti
- Pre pohodlné používanie WC bez zápachu

Vlastnosti
- WC s hlbokým splachovaním 
- Infračervené rozpoznanie užívate�a
- WC-sedadlo a kryt s automatickým plynulým zatváraním
- Vysúvacie rameno sprchy s tryskou pre análnu oblas�
- Studená a teplá vodná sprcha s integrovaným zásobníkom vody
- Nastavite�ný prevádzkový režim zásobníka teplej vody (ZAP / VYP /

Úsporný režim)
- Teplota vody nastavite�ná v 2 stupňoch (teplá / studená)
- Oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a 

dozadu)
- Nastavite�ná intenzita sprchového prúdu
- Automatické čistenie sprchovacej dýzy vodou pred použitím a 

popoužití

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Súprava pre prípojku vody s Y-odbočkou, hadicou a skrutkovým 

spojom
- Súprava pre tlmenie hluku
- Zásterka
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Súčas�ou dodávky je štandardný pripevňovací materiál, pomocou 
ktorého je možné pripoji� všetky podomietkové splachovacie nádržky 
s pripravenou chráničkou (okrem UP200). Pre podomietkovú 
splachovaciu nádržku UP200 je potrebné doobjedna� pancierovú 
hadicu s T-kusom 240.839.00.1

AquaClean 8000plus

Použitie
- Pre pohodlné používanie WC bez zápachu
- Na ošetrujúce čistenie análnej a vaginálnej oblasti pomocou vody

Vlastnosti
- WC s hlbokým splachovaním 
- Infračervené rozpoznanie užívate�a
- WC-sedadlo a kryt s automatickým plynulým zatváraním
- Možnos� pripoji� odsávanie zápachu pomocou filtra s aktívnym 

uhlím
- Vysúvacie rameno s dýzou pre análnu a vaginálnu oblas�
- Rameno sprchy polohovate�né v 7 stupňoch
- Integrovaný zásobník teplej vody
- Nastavite�ná teplota vodnej sprchy
- Možnos� pripoji� pulzujúcu masážnu sprchu
- Oscilačná sprcha (nastavite�ný automatický posun sprchovacieho 

ramena) 
- Nastavite�ná intenzita sprchového prúdu
- Automatické čistenie sprchovacej dýzy vodou pred použitím a po 

použití
- Automatická dezinfekcia sprchovacej dýzy
- Možnos� pripojenia teplovzdušného fénu
- Nastavite�ná teplota teplovzdušného fénu
- Možnos� naprogramova� 4 užívate�ské profily

Technické údaje

Závesné WC

Max. zá�až sedadla / krytu WC 150 kg

Prietokové množstvo - análna sprcha 2,1 - 5,5 l/min

Doba sprchovania - výrobné 
nastavenie

20 s

Počet stupňov tlaku vody v sprche 7
Hrubá hmotnos� 34 kg

Objem ohrievača vody 1,8 l

Dĺžka sie�ového kábla 70 cm

Sie�ová frekvencia 50 - 60 Hz

Príkon 1000 W

Príkon Standby
1 / 9 (so zapnutým

ohrievaním)
W

Trieda ochrany I
Ochrana IP x4
Menovité napätie 230 V AC

Čistá hmotnos� 27,5 kg

Prevádzkový tlak 0,1 - 1 MPa

Skladovacia teplota -10 - +60 °C

Výrobné nastavenie teploty vody 37 °C
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Položka č. Farba
146.182.11.1 alpská biela

Objem ohrievača vody 1,8 l

Sie�ová frekvencia 50 Hz

Príkon 1000 W

Príkon Standby 5 W

Ochrana IP x4
Menovité napätie 230 V AC

Prietok 1,4 - 5,5 l/min

Prúdenie vzduchu 12 m³/h

Odsávanie zápachu - prietok 
vzduchu

10 m³/h

Prevádzkový tlak 0,1 - 1 MPa

Výrobné nastavenie teploty vzduchu 45 °C

Rozsah teploty vzduchu 20 - 45 °C

Výrobné nastavenie teploty vody 37 °C

Rozsah teploty vody Tepl. v potrubí 39 °C
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KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Geberit AquaClean
Bidetové sedadlá

Rozsah dodávky
- Pripojovacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Dia�kové ovládanie s LCD-displejom, nástenný držiak a batérie, 

LR03 (AAA)
- Krycia doska pre zásuvku s dia�kovým ovládaním
- Sada vodovodnej prípojky s T-kusom, pancierovou hadicou a 

skrutkovým spojom
- Filter s aktívnym uhlím
- Súprava pre tlmenie hluku
- Prostriedok na čistenie dýz Jetclean 8000
- Ochranný kryt pre uvedenie do prevádzky
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Súčas�ou dodávky je štandardný pripevňovací materiál, pomocou 
ktorého je možné pripoji� všetky podomietkové splachovacie nádržky 
s pripravenou chráničkou (okrem UP200). Pre podomietkovú 
splachovaciu nádržku UP200 je potrebné doobjedna� pancierovú 
hadicu s T-kusom 240.839.00.1

Bidetové sedadlá

AquaClean 5000

Použitie
- Pre pohodlné používanie WC
- Na ošetrujúce čistenie análnej oblasti pomocou vody
- Pre pohodlné používanie WC
- Pre dodatočnú montáž na záchodovú misu (náhrada WC-sedadla a 

krytu)

Vlastnosti
- Intenzita sprchového prúdu nastavite�ná v 7 stupňoch
- Naposledy použité nastavenia sa automaticky uložia
- Možnos� pripoji� odsávanie zápachu pomocou filtra s aktívnym 

uhlím
- Vysúvacie rameno sprchy s tryskou pre análnu oblas�
- Oscilačná sprcha (nastavite�ný automatický posun sprchovacieho 

ramena) 
- Infračervené rozpoznanie užívate�a

- Nastavite�ný prevádzkový režim zásobníka teplej vody (ZAP / VYP /
Úsporný režim)

- Sie�ová prípojka vzadu, s možnos�ou krytého uloženia na �avej 
alebo pravej strane

- WC-sedadlo a kryt s automatickým plynulým zatváraním
- Automatické čistenie sprchovacej dýzy vodou pred použitím a po 

použití
- Integrovaný zásobník teplej vody
- Bočný prípoj vody v�avo

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Súprava pre prípojku vody na �avej strane
- Filter s aktívnym uhlím
- Zásterka
- Pripevňovací materiál
- Vyrovnávacie podložky pre sedadlo a keramiku
- Sprchovacia tryska (náhradný diel)

Údaje pre objednávku

Pre pripojenie na podomietkovú splachovaciu nádržku UP300 a 
UP320 s chráničkou je potrebné dodatočne objedna�:
249.801.00.1 - Súprava pre prípojku vody pre AquaClean určená pre 
podomietkovú splachovaciu nádržku, UP300 a UP320
Pre podomietkovú splachovaciu nádržku UP200 treba dodatočne 
objedna�:

240.634.00.1 pre podomietkovú splachovaciu nádržku UP200 
výška 82 cm
240.635.00.1 pre podomietkovú splachovaciu nádržku UP200 
výška 98 cm

Položka č. Farba
180.100.10.1 bahamská béžová

180.100.11.1 Alpská biela

180.100.CG.1 Manhattan

180.100.EP.1 Pergamon

Bidetové sedadlá
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Max. zá�až sedadla / krytu WC 150 kg

Prietokové množstvo - análna 
sprcha

1,7 - 3,0 l/min

Doba sprchovania - výrobné 
nastavenie

20 s

Počet stupňov tlaku vody v 
sprche

7

Hrubá hmotnos� 9 kg

Objem ohrievača vody 1,65 l

Dĺžka sie�ového kábla 2 m

Sie�ová frekvencia 50 - 60 Hz

Príkon 850 W

Príkon Standby
0,9 / 6,7 (so zapnutým

ohrievaním)
W

Trieda ochrany I
Ochrana IP x4
Menovité napätie 230 V AC

Odsávanie zápachu - prietok 
vzduchu

4,4 m³/h

Čistá hmotnos� 6,1 kg

Prevádzkový tlak 0,1 - 1 MPa

Skladovacia teplota -10 - +60 °C

Výrobné nastavenie teploty vody 37 °C

Položka č. Farba
146.120.10.1 bahamská béžová

146.120.11.1 alpská biela

146.120.CG.1 manhattan

146.120.EP.1 pergamon

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Bidetové sedadlá
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AquaClean 5000plus

Použitie
- Čistenie/umývanie análnej a vaginálnej oblasti
- Pre pohodlné používanie WC
- Na ošetrujúce čistenie análnej oblasti pomocou vody
- Pre pohodlné používanie WC
- Pre dodatočnú montáž na záchodovú misu (náhrada WC-sedadla a 

krytu)

Vlastnosti
- Možnos� pripoji� odsávanie zápachu pomocou filtra s aktívnym 

uhlím
- Intenzita sprchového prúdu nastavite�ná v 7 stupňoch
- Naposledy použité nastavenia sa automaticky uložia
- Nastavite�ná teplota vodnej sprchy
- Vysúvacie rameno s dýzou pre análnu a vaginálnu oblas�
- Rameno sprchy polohovate�né v 7 stupňoch
- Možnos� pripoji� pulzujúcu masážnu sprchu
- Oscilačná sprcha (nastavite�ný automatický posun sprchovacieho 

ramena) 
- Možnos� pripojenia teplovzdušného fénu
- Nastavite�ná teplota teplovzdušného fénu
- Infračervené rozpoznanie užívate�a
- Nastavite�ný prevádzkový režim zásobníka teplej vody (ZAP / VYP /

Úsporný režim)
- Sie�ová prípojka vzadu, s možnos�ou krytého uloženia na �avej 

alebo pravej strane
- WC-sedadlo a kryt s automatickým plynulým zatváraním
- Automatické čistenie sprchovacej dýzy vodou pred použitím a po 

použití
- Integrovaný zásobník teplej vody
- Bočný prípoj vody v�avo

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Súprava pre prípojku vody na �avej strane
- Dia�kové ovládanie s LCD-displejom, nástenný držiak a batérie, 

LR03 (AAA)
- Filter s aktívnym uhlím
- Zásterka
- Pripevňovací materiál
- Vyrovnávacie podložky pre sedadlo a keramiku
- Sprchovacia tryska (náhradný diel)

Údaje pre objednávku

Pre pripojenie na podomietkovú splachovaciu nádržku UP300 a 
UP320 s chráničkou je potrebné dodatočne objedna�:
249.801.00.1 - Súprava pre prípojku vody pre AquaClean určená pre 
podomietkovú splachovaciu nádržku, UP300 a UP320
Pre podomietkovú splachovaciu nádržku UP200 treba dodatočne 
objedna�:

240.634.00.1 pre podomietkovú splachovaciu nádržku UP200 
výška 82 cm
240.635.00.1 pre podomietkovú splachovaciu nádržku UP200 
výška 98 cm

Max. zá�až sedadla / krytu WC 150 kg

Fén - prietok vzduchu 9,1 m³/h

Prietokové množstvo - análna 
sprcha

1,7 - 3,0 l/min

Prietokové množstvo - dámska 
sprcha

0,6 - 2,0 l/min

Doba sprchovania - výrobné 
nastavenie

20 s

Počet stupňov tlaku vody v 
sprche

7

Hrubá hmotnos� 9,2 kg

Objem ohrievača vody 1,65 l

Dĺžka sie�ového kábla 2 m
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Sie�ová frekvencia 50 - 60 Hz

Príkon 850 W

Príkon Standby
0,9 / 6,7 (so zapnutým

ohrievaním)
W

Trieda ochrany I
Ochrana IP x4
Menovité napätie 230 V AC

Odsávanie zápachu - prietok 
vzduchu

4,4 m³/h

Čistá hmotnos� 6,3 kg

Prevádzkový tlak 0,1 - 1 MPa

Výrobné nastavenie teploty 
vzduchu

45 °C

Rozsah teploty vzduchu 20 - 45 °C

Skladovacia teplota -10 - +60 °C

Výrobné nastavenie teploty vody 37 °C

Rozsah teploty vody 10 - 39 °C

Položka č. Farba
146.110.10.1 bahamská béžová

146.110.11.1 alpská biela

146.110.CG.1 manhattan

146.110.EP.1 pergamon

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Geberit AquaClean
Bidetové sedadlá

AquaClean 4000

Použitie
- Na ošetrujúce čistenie análnej oblasti pomocou vody
- Pre pohodlné používanie WC
- Pre dodatočnú montáž na záchodovú misu (náhrada WC-sedadla a 

krytu)

Vlastnosti
- Vysúvacie rameno sprchy s tryskou pre análnu oblas�
- Intenzita sprchového prúdu nastavite�ná v 5 stupňoch
- Naposledy použité nastavenia sa automaticky uložia
- Nastavite�ný prevádzkový režim zásobníka teplej vody (ZAP / VYP)
- Sie�ová prípojka vzadu, s možnos�ou krytého uloženia na �avej 

alebo pravej strane
- WC-sedadlo a kryt s automatickým plynulým zatváraním
- Automatické čistenie sprchovacej dýzy vodou pred použitím a po 

použití
- Integrovaný zásobník teplej vody
- Bočný prípoj vody v�avo

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Súprava pre prípojku vody na �avej strane
- Zásterka
- Vyrovnávacie podložky pre sedadlo a keramiku
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Pre pripojenie na podomietkovú splachovaciu nádržku UP300 a 
UP320 s chráničkou je potrebné dodatočne objedna�:
249.801.00.1 - Súprava pre prípojku vody pre AquaClean určená pre 
podomietkovú splachovaciu nádržku, UP300 a UP320
Pre podomietkovú splachovaciu nádržku UP200 treba dodatočne 
objedna�:

240.634.00.1 pre podomietkovú splachovaciu nádržku UP200 
výška 82 cm
240.635.00.1 pre podomietkovú splachovaciu nádržku UP200 
výška 98 cm

Max. zá�až sedadla / krytu WC 150 kg

Prietokové množstvo - análna 
sprcha

0,9 - 1,6 l/min

Doba sprchovania - výrobné 
nastavenie

20 s

Počet stupňov tlaku vody v 
sprche

5

Hrubá hmotnos� 7,5 kg

Objem ohrievača vody 0,9 l

Dĺžka sie�ového kábla 2 m

Sie�ová frekvencia 50 - 60 Hz

Príkon 800 W

Príkon Standby
0,9 / 5,8 (so zapnutým

ohrievaním)
W

Trieda ochrany I
Ochrana IP x4
Menovité napätie 230 V AC

Čistá hmotnos� 4,1 kg

Prevádzkový tlak 0,05 - 1 MPa

Skladovacia teplota -10 - +60 °C

Výrobné nastavenie teploty vody 37 °C
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Položka č. Farba
146.130.11.1 alpská biela

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk



Geberit AquaClean
Bidetové sedadlá
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Retrofit súprava pre Geberit AquaClean na nádržkách 
UP300/UP120

Použitie
- Na pripojenie Geberit AquaClean na podomietkovú splachovaciu 

nádrž
- Pre použitie s nádržkami UP300/UP320 bez chráničky
- Pre použitie s nádržkami UP130 bez chráničky(model 110.8xx od 

r.1997 a od r.1988 prerobené na dvojčinné splachovanie

Vlastnosti
- Krycia doska s integrovaným dojčinným splachovaním
- Ovládanie v rovine krycej dosky
- Pripojenie vody vedené skryto v krycej doske
- Možnos� vedenia elektrického kábla v krycej doske

Rozsah dodávky
- Krycia doska
- Pancierová hadica
- Y-tvarovka
- Ovládacia tyčinka
- T-kus
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Retrofit súprava pre Geberit AquaClean kompletné 
zariadenia na nádržkách UP300/UP120

Použitie
- Pre pripojenie Geberit AquaClean kompletných zariadení na 

podomietkové nádržky
- Pre použitie s nádržkami UP300/UP320 bez chráničky
- Pre použitie s nádržkami UP130 bez chráničky(model 110.8xx od 

r.1997 a od r.1988 prerobené na dvojčinné splachovanie

Vlastnosti
- Krycia doska s integrovaným dojčinným splachovaním
- Ovládanie v rovine krycej dosky
- Skryto vedené pripojenie vody
- Možnos� vedenia elektrického kábla v krycej doske

Rozsah dodávky
- Krycia doska
- Pancierová hadica
- Y-tvarovka
- Ovládacia tyčinka
- T-kus
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Položka č.
115.322.11.1

107

162

38

59

15

Položka č.
115.323.11.1

107

162

18

475

58

48

106

15

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Geberit AquaClean
Príslušenstvo

Príslu¹enstvo

Filter s aktívnym uhlím pre AquaClean 8000plus

Údaje pre objednávku

Prostriedok na čistenie vodnej sprchy JETCLEAN pre 
AquaClean 8000plus

Použitie
- Dezinfekcia sprchovacej dýzy

Vlastnosti
- Zabraňuje tvorbe baktérií
- Dermatologicky testované
- Pre cca. 750 použití (400 ml)

Údaje pre objednávku

Sada konvenčného pripojenia vody Geberit AquaClean

Použitie
- Pre Geberit AquaClean
- Pre konvenčné pripojenie vody

Rozsah dodávky
- Pancierová hadica R 1/2" x 3/8"
- Rohový ventil R 1/2"
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Adaptérová doska komplet pre AquaClean 5000 a 
AquaClean 5000plus

Použitie
- Pre použitie s Balena 6000, AquaClean 5000 a AquaClean 

5000plus

Údaje pre objednávku

Uhlíkový filter

Použitie
- Pre použitie s AquaClean 5000 a AquaClean 5000plus

Údaje pre objednávku

Súprava pre prípojku vody pre AquaClean určena pre 
podomietkovú splachovaciu nádrž, UP300 a UP320

Použitie
- Na pripojenie Geberit AquaClean na podomietkovú splachovaciu 

nádrž
- Pre použitie s prvkami Kombifix, Duofix, GIS a Sanbloc
- Pre podomietkové splachovacie nádržky s predosadenou 

chráničkou na pripojenie vody.

Rozsah dodávky
- Rohový ventil R 1/2"
- 2 pancierové hadice R 3/8"
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Príslušenstvo 

Položka č. Popis
250.022.00.1 Filter s aktívnym uhlím AquaClean 8000plus

Položka č. Popis

250.028.00.1 Prostriedok na čistenie dýz JETCLEAN 400ml 
AquaClean 8000plus

Položka č. Popis
250.036.00.1 Sada vodovodného pripojenia

Položka č. Popis

240.495.00.1 Adaptérová doska komplet pre AquaClean 5000 a 
AquaClean 5000plus

Položka č. Popis
240.116.00.1 Fiter pre AquaClean 5000 a AquaClean 5000plus

Položka č. Popis

249.801.00.1 Pripevňovacia sada Geberit AquaClean pre UP300 
a UP320

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Príslušenstvo
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Stavebná súprava pre elektroprípojku

Použitie
- Pre správnu polohu elektroprípojky na montážnom prvku pre 

závesné WC
- Pre použitie s montážnymi prvkami Kombifix, Duofix a GIS

Vlastnosti
- Hĺbkovo nastavite�ný

Rozsah dodávky
- Stavebná súprava pre pripojenie sprchovacieho WC
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Sada vodovodného pripojenia pre bidetové sedadlá 
Geberit AquaClean, pre pripojenie na nadomietkovú 
nádržku

Použitie
- Na pripojenie nadstavca na splachovaciu nádrž umiestnenú na 

omietke s prípojkou vody vzadu v strede

Rozsah dodávky
- 2 pancierové hadice R 3/8"
- Pripojovacie koleno ø 5.6 mm
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Súprava pre prípojku vody pre bidetové sedadlo 
AquaClean určený pre podomietkovú splachovaciu 
nádrž, UP200, konštrukčná výška 82

Použitie
- Na pripojenie bidetového sedadla sedátka na podomietkovú 

splachovaciu nádrž
- Pre použitie s podomietkovou splachovacou nádržou UP200 s 

ovládaním hore/vpredu
- Pre použitie s montážnymi prvkami s konštrukčnou výškou 82 cm

Rozsah dodávky
- 3 pancierové hadice
- Rohový ventil R 1/2"
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Súprava pre prípojku vody pre bidetové sedadlo 
AquaClean určený pre podomietkovú splachovaciu 
nádrž, UP200, konštrukčná výška 98

Použitie
- Na pripojenie bidetového sedadla sedátka na podomietkovú 

splachovaciu nádrž
- Pre použitie s podomietkovou splachovacou nádržou UP200 s 

ovládaním hore/vpredu
- Pre použitie s montážnymi prvkami s konštrukčnou výškou 98 cm

Rozsah dodávky
- 3 pancierové hadice
- Rohový ventil R 1/2"
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Položka č. Popis
242.001.00.1 Stavebná súprava pre elektroprípojku

Položka č. Popis

115.438.00.1

Súprava pre prípojku vody pre bidetové sedadlá 
AquaClean určený pre splachovaciu nádrž 
umiestnenú na omietke, prípojka vody vzadu v 
strede

6

65

65

55 35

Položka č. Popis

240.634.00.1
Súprava pre prípojku vody pre bidetové sedadlo 
AquaClean určený pre podomietkovú splachovaciu 
nádrž, UP200, konštrukčná výška 82 cm

Položka č. Popis

240.635.00.1
Súprava pre prípojku vody pre bidetové sedadlo 
AquaClean určený pre podomietkovú splachovaciu 
nádrž, UP200, konštrukčná výška 98

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Geberit AquaClean
Príslušenstvo

Pripojenie vody UP200 pre AquaClean 8000, 
AquaClean 8000plus

Použitie
- Pre použitie s podomietkovou splachovacou nádržou UP200 s 

ovládaním hore/vpredu
- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean

Údaje pre objednávku

Položka č. Popis

240.839.00.1 Pripojenie vody UP200 pre AquaClean 8000, 
AquaClean 8000plus

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Geberit Duofix
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KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Výška prvku Popis

Prvky pre WC

82 Ovládanie spredu/zhora pre ovládacie  
tlačidlá Kappa → Strana 22

98 Ovládanie spredu/zhora pre ovládacie  
tlačidlá Kappa → Strana 22

112

Ovládanie spredu → Strana 16

Ovládanie spredu, odsávanie zápachu → Strana 18

Ovládanie spredu, bezbariérová úprava → Strana 19

Ovládanie spredu, rohová montáž → Strana 24

Prvky pre pisoáre

98 → Strana 25

112/ 122 → Strana 26

112 - 130 → Strana 27

Prvky pre bidety

82 → Strana 30

98 → Strana 31

112 → Strana 31

Prvky pre vane a sprchy 112 → Strana 32

Prvky pre umývadlá

82/98 → Strana 33

112 → Strana 34

130 → Strana 35

Prvky pre výlevky 130 → Strana 30

Prvky pre podpory a madlá 112 → Strana 37

Traverzy → Strana 38

Montážne dosky → Strana 39

Duofix Systém → Strana 39

Príslušenstvo → Strana 42

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Geberit Duofix
Montážne prvky pre závesné WC

Montá¾ne prvky pre závesné WC

Duofix pre závesné WC s nádržkou UP320, stavebná 
výška 112 cm

Použitie
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 
miestnosti

- Pre zabudovanie do systémovej steny GIS na čiastočnú alebo celú 
výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre závesné WC so vzdialenos�ou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Nevhodný pre zabetónovanie

Vlastnosti
- Pripojenie vody vzadu/hore v strede
- UP 320 podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Dvojité splachovanie ovládacími tlačidlami Sigma50, Sigma20, 

Samba alebo Bolero
- Jednoduché splachovanie tlačidlom Sigma10
- Splachovanie Štart-Stop tlačidlami Rumba, Mambo alebo Tango
- Nastavite�né množstvo vody na splachovanie
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Podomietková nádržka pre montáž a servis bez náradia
- Stavebná ochrana pre montáž a skrátenie bez náradia
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkos�ou a 

nečistotou
- Tlačidlové tyčky odhlučnené, rýchle nastavenie bez náradia
- Univerzálne pripojenie vody kompatibilné s MeplaFix, montáž a 

ovládanie bez náradia
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu pripojite�ná bez náradia
- Odhlučnené pripevnenie odpadového kolena bez náradia, h�bkovo 

nastavite�né v 8 polohách v rozsahu 45 mm 
- Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Možnos� použi� pre WC s malou dosadacou plochou pomocou 

príslušenstva
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
- Samonosný prvok

- Rám s C-profilom 4/4 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Pripojenie vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilom a ručným 

kolečkom
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit 

AquaClean
- Splachovacie koleno
- Ochranná zátka
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Pripojovacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, ø 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ø 90/110 mm 
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládacie tlačidlo

Údaje pre objednávku

Montážne prvky pre závesné WC 
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41max. 62

Prevádzkový tlak 0,02-1 MPa

Prevádzková teplota vody max. 25 °C

Splachovanie Štart-Stop 6 / 7,5 l

Množstvo splachovacej vody - výrobné 
nastavenie

6 a 3 l

Rozsah nastavenia ve�kého splachovania 6 / 7,5 l

Rozsah nastavenia malého splachovania 3 - 4 l

Položka č. Popis

111.300.00.5

Montážny prvok Duofix pre závesné WC s nádržkou 
UP320, ovládanie spredu, stavebná výška 112 cm, 
pre ovládacie tlačidlá Samba, Rumba, Tango, 
Bolero, Mambo a Sigma

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Duofix Special pre závesné WC s nádržkou UP320 

Použitie
- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na celú alebo čiastočnú výšku 

miestnosti, pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie nádržky do steny
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre závesné WC so vzdialenos�ou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Nevhodný pre zabetónovanie

Vlastnosti
- UP 320 podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Dvojité splachovanie ovládacími tlačidlami Sigma50, Sigma20, 

Samba alebo Bolero
- Jednoduché splachovanie tlačidlom Sigma10
- Splachovanie Štart-Stop tlačidlami Rumba, Mambo alebo Tango
- Nastavite�né množstvo vody na splachovanie
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Podomietková nádržka pre montáž a servis bez náradia
- Stavebná ochrana pre montáž a skrátenie bez náradia
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkos�ou a 

nečistotou
- Tlačidlové tyčky odhlučnené, rýchle nastavenie bez náradia
- Pripojenie vody vzadu/hore v strede
- Univerzálne pripojenie vody kompatibilné s MeplaFix, montáž a 

ovládanie bez náradia
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu pripojite�ná bez náradia

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Pripojenie vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilom a ručným 

kolečkom
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit 

AquaClean
- Splachovacie koleno
- Ochranná zátka
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Pripojovacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, ø 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ø 90/110 mm 
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládacie tlačidlo

Údaje pre objednávku

Splachovanie Štart-Stop 6 / 7,5 l

Prevádzkový tlak 0,02-1 MPa

Prevádzková teplota vody max. 25 °C

Množstvo splachovacej vody - 
výrobné nastavenie

6 a 3 l

Rozsah nastavenia ve�kého 
splachovania

6 / 7,5 l

Rozsah nastavenia malého 
splachovania

3 - 4 l
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Položka č. Popis

111.355.00.5

Montážny prvok Duofix Special pre závesné WC s 
nádržkou UP320, ovládanie spredu, pre ovládacie 
tlačidlá Samba, Rumba, Tango, Bolero, Mambo a 
Sigma

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Geberit Duofix
Montážne prvky pre závesné WC

Montážny prvok Duofix pre závesné WC s nádržkou 
UP320, ovládanie spredu, stavebná výška 112 cm, s 
prípravou pre odsávanie zápachu

Použitie
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 
miestnosti

- Pre zabudovanie do systémovej steny GIS na čiastočnú alebo celú 
výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre závesné WC so vzdialenos�ou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Pre pripojenie externého odsávania zápachu
- Nevhodný pre zabetónovanie
Vlastnosti
- Pripojenie vody vzadu/hore v strede
- UP 320 podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Dvojité splachovanie ovládacími tlačidlami Sigma50, Sigma20, 

Samba alebo Bolero
- Jednoduché splachovanie tlačidlom Sigma10
- Splachovanie Štart-Stop tlačidlami Rumba, Mambo alebo Tango
- Nastavite�né množstvo vody na splachovanie
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Podomietková nádržka pre montáž a servis bez náradia
- Stavebná ochrana pre montáž a skrátenie bez náradia
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkos�ou a 

nečistotou
- Tlačidlové tyčky odhlučnené, rýchle nastavenie bez náradia
- Univerzálne pripojenie vody kompatibilné s MeplaFix, montáž a 

ovládanie bez náradia
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu pripojite�ná bez náradia
- Odhlučnené pripevnenie odpadového kolena bez náradia, h�bkovo 

nastavite�né v 8 polohách v rozsahu 45 mm 
- Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Možnos� použi� pre WC s malou dosadacou plochou pomocou 

príslušenstva
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
- Samonosný prvok
- Rám s C-profilom 4/4 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
- Pripojite�né externé odsávanie nad splachovacím kolenom

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Pripojenie vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilom a ručným 

kolečkom
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit 

AquaClean
- 2 upevňovacie uholníky
- Splachovacie koleno s pripojením pre odsávanie zápachu
- Súprava pre tlmenie hluku
- Ochranná zátka
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Pripojovacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, ø 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ø 90/110 mm 
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládacie tlačidlo

Údaje pre objednávku
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Prevádzkový tlak 0,02-1 MPa

Prevádzková teplota vody max. 25 °C

Splachovanie Štart-Stop 6 / 7,5 l

Množstvo splachovacej vody - výrobné 
nastavenie

6 a 3 l

Rozsah nastavenia ve�kého splachovania 6 / 7,5 l

Rozsah nastavenia malého splachovania 3 - 4 l

Položka č. Popis

111.367.00.5
Montážny prvok Duofix pre závesné WC s nádržkou 
UP320, ovládanie spredu, stavebná výška 112 cm, 
s prípravou pre odsávanie zápachu

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Montážny prvok Duofix pre závesné WC s nádržkou 
UP320, ovládanie spredu, stavebná výška 112 cm,  - 
pre handicapovaných

Použitie
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 
miestnosti

- Pre zabudovanie do systémovej steny GIS na čiastočnú alebo celú 
výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre montáž závesného WC s vyložením > 62 cm
- Pre bezbariérovú výstavbu
- Pre závesné WC so vzdialenos�ou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Nevhodný pre zabetónovanie

Vlastnosti
- Pripojenie vody vzadu/hore v strede
- UP 320 podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Dvojité splachovanie ovládacími tlačidlami Sigma50, Sigma20, 

Samba alebo Bolero
- Jednoduché splachovanie tlačidlom Sigma10
- Splachovanie Štart-Stop tlačidlami Rumba, Mambo alebo Tango
- Nastavite�né množstvo vody na splachovanie
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Podomietková nádržka pre montáž a servis bez náradia
- Stavebná ochrana pre montáž a skrátenie bez náradia
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkos�ou a 

nečistotou
- Tlačidlové tyčky odhlučnené, rýchle nastavenie bez náradia
- Univerzálne pripojenie vody kompatibilné s MeplaFix, montáž a 

ovládanie bez náradia
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu pripojite�ná bez náradia
- Odhlučnené pripevnenie odpadového kolena bez náradia, h�bkovo 

nastavite�né v 8 polohách v rozsahu 45 mm 
- Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Možnos� použi� pre WC s malou dosadacou plochou pomocou 

príslušenstva
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
- Samonosný prvok

- Rám s C-profilom 4/4 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
- Nastavite�ná výška osadenia WC, 41 - 46 cm

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Pripojenie vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilom a ručným 

kolečkom
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit 

AquaClean
- Splachovacie koleno
- Ochranná zátka
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- Pripojovacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, ø 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ø 90/110 mm 
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládacie tlačidlo

Údaje pre objednávku
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Prevádzkový tlak 0,02-1 MPa

Prevádzková teplota vody max. 25 °C

Splachovanie Štart-Stop 6 / 7,5 l

Množstvo splachovacej vody - výrobné 
nastavenie

6 a 3 l

Rozsah nastavenia ve�kého splachovania 6 / 7,5 l

Rozsah nastavenia malého splachovania 3 - 4 l

Položka č. Popis

111.350.00.5

Montážny prvok Duofix pre závesné WC s nádržkou 
UP320, ovládanie spredu, stavebná výška 112 cm, 
pre ovládacie tlačidlá Samba, Rumba, Tango, 
Twist, Bolero, Mambo a Sigma - pre 
handicapovaných

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Geberit Duofix
Montážne prvky pre závesné WC

Duofix Special pre závesné WC s UP320 - šírkovo 
nastavite�ný

Použitie
- Pre pripevnenie do bočných masívnych stien
- Pre vytvorenie predstenovej inštalácie pred masívnou, alebo 

�ahkou stenou
- Pre montáž bez ukotvenia do zadnej steny
- Pre osadenie do Duofix systémovej ko�ajnice
- Pre osadenie do profilov UW 50 a UW 75
- Pre závesné WC so vzdialenos�ou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre zabudovanie do úzkych miestností
- Pre bočné ukotvenie do GIS systémovej steny na celú výšku 

miestnosti
- Pre bočné ukotvenie do systémovej steny Duofix na celú výšku 

miestnosti
- Pre bočné ukotvenie do �ahkej konštrukcie na celú výšku 

miestnosti
- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Nevhodný pre zabetónovanie

Vlastnosti
- Integrovaná plocha pre opláštenie
- Variabilná šírka prvku, 80 - 130 cm
- Nastavite�né bočné profily
- Ukotvenie k stavebnej konštrukcii v 4 bodoch
- Pripevnenie keramiky M12 18 cm alebo 23 cm 
- UP 320 podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Dvojité splachovanie ovládacími tlačidlami Sigma50, Sigma20, 

Samba alebo Bolero
- Jednoduché splachovanie tlačidlom Sigma10
- Splachovanie Štart-Stop tlačidlami Rumba, Mambo alebo Tango
- Nastavite�né množstvo vody na splachovanie
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Podomietková nádržka pre montáž a servis bez náradia
- Stavebná ochrana pre montáž a skrátenie bez náradia
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkos�ou a 

nečistotou
- Tlačidlové tyčky odhlučnené, rýchle nastavenie bez náradia

- Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
- Univerzálne pripojenie vody kompatibilné s MeplaFix, montáž a 

ovládanie bez náradia
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu pripojite�ná bez náradia
- Samonosný prvok
- Rám s C-profilom 4/4 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Možnos� použi� pre WC s malou dosadacou plochou pomocou 

príslušenstva
- Odhlučnené pripevnenie odpadového kolena bez náradia, h�bkovo 

nastavite�né v 8 polohách v rozsahu 45 mm 
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Pripojenie vody vzadu/hore v strede

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Pripojenie vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilom a ručným 

kolečkom
- Ochranná zátka
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- Splachovacie koleno
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit 

AquaClean
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Pripojovacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, ø 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ø 90/110 mm 
- Duofix kotviaca súprava
- Plech pre opláštenie hornej plochy
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládacie tlačidlo

Údaje pre objednávku
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Prevádzkový tlak 0,02-1 MPa

Prevádzková teplota vody max. 25 °C

Splachovanie Štart-Stop 6 / 7,5 l

Množstvo splachovacej vody - výrobné 
nastavenie

6 a 3 l

Rozsah nastavenia ve�kého splachovania 6 / 7,5 l

Rozsah nastavenia malého splachovania 3 - 4 l

Položka č. Popis

111.385.00.5 Duofix Special pre závesné WC s UP320 - šírkovo 
nastavite�ný

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Duofix Special pre závesné WC s UP320 - 
bezbariérový

Použitie
- Pre závesné WC so vzdialenos�ou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 

procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 

celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Pre bezbariérovú výstavbu
- Pre upevnenie podpory a madla
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre montáž závesného WC s vyložením > 62 cm
- Nevhodný pre zabetónovanie
Vlastnosti
- UP 320 podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Dvojité splachovanie ovládacími tlačidlami Sigma50, Sigma20, 

Samba alebo Bolero
- Jednoduché splachovanie tlačidlom Sigma10
- Splachovanie Štart-Stop tlačidlami Rumba, Mambo alebo Tango
- Nastavite�né množstvo vody na splachovanie
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Podomietková nádržka pre montáž a servis bez náradia
- Stavebná ochrana pre montáž a skrátenie bez náradia
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkos�ou a 

nečistotou
- Tlačidlové tyčky odhlučnené, rýchle nastavenie bez náradia
- Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
- Univerzálne pripojenie vody kompatibilné s MeplaFix, montáž a 

ovládanie bez náradia
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu pripojite�ná bez náradia
- Samonosný prvok
- Rám s C-profilom 4/4 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Možnos� použi� pre WC s malou dosadacou plochou pomocou 

príslušenstva

- Odhlučnené pripevnenie odpadového kolena bez náradia, h�bkovo 
nastavite�né v 8 polohách v rozsahu 45 mm 

- Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Montážna výška WC nastavite�ná v rámci hrubej montáže, 

41 - 46 cm
- Pripojenie vody vzadu/hore v strede

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Pripojenie vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilom a ručným 

kolečkom
- Ochranná zátka
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- Splachovacie koleno
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit 

AquaClean
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Pripojovacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, ø 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ø 90/110 mm 
- 4 stenové kotvy
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládacie tlačidlo

Údaje pre objednávku
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Prevádzkový tlak 0,02-1 MPa

Prevádzková teplota vody max. 25 °C

Splachovanie Štart-Stop 6 / 7,5 l

Množstvo splachovacej vody - výrobné 
nastavenie

6 a 3 l

Rozsah nastavenia ve�kého splachovania 6 / 7,5 l

Rozsah nastavenia malého splachovania 3 - 4 l

Položka č. Popis

111.375.00.5 Duofix Special pre závesné WC s UP320 - 
bezbariérový

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Geberit Duofix
Montážne prvky pre závesné WC

Duofix pre závesné WC s nádržkou do steny UP200 
pre tlačidlá Kappa

Použitie
- Pre závesné WC so vzdialenos�ou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 
miestnosti

- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Nevhodný pre zabetónovanie
Vlastnosti
- Stavebná výška 82 cm
- Nádržka do steny UP200 s ovládaním spredu/zhora
- Splachovanie pre dve množstvá vody
- Nastavite�né množstvo vody na splachovanie
- Pripojenie vody v�avo
- Pripevnenie odpadového kolena zvukovo izolované
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu upevnite�ná rukou
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
- Stavebná ochrana s možnos�ou skrátenia
- Samonosný prvok
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
Technické údaje

Rozsah dodávky
- Univerzálne pripojenie R 1/2" integrovaným rohovým ventilom
- Splachovacie koleno
- Ochranná zátka
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Pripojovacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka, ø 90/110 mm
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládacie tlačidlo

Údaje pre objednávku

Duofix pre závesné WC s nádržkou do steny UP200 
pre tlačidlá Kappa

Použitie
- Pre závesné WC so vzdialenos�ou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 
miestnosti

- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Nevhodný pre zabetónovanie
Vlastnosti
- Stavebná výška 98 cm
- Nádržka do steny UP200 s ovládaním spredu/zhora
- Splachovanie pre dve množstvá vody
- Nastavite�né množstvo vody na splachovanie
- Pripojenie vody v�avo
- Pripevnenie odpadového kolena zvukovo izolované
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu upevnite�ná rukou
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
- Stavebná ochrana s možnos�ou skrátenia
- Samonosný prvok
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
Technické údaje

Rozsah dodávky
- Univerzálne pripojenie R 1/2" integrovaným rohovým ventilom
- Splachovacie koleno
- Ochranná zátka
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Pripojovacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka, ø 90/110 mm
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládacie tlačidlo

Údaje pre objednávku

Prevádzkový tlak 0,02-1 MPa

Prevádzková teplota vody max. 25 °C

Množstvo splachovacej vody - výrobné nastavenie 6 a 3 l

Rozsah nastavenia ve�kého splachovania 6 / 9 l

Rozsah nastavenia malého splachovania 3 - 4 l

Položka č. Popis
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Prevádzkový tlak 0,02-1 MPa

Prevádzková teplota vody max. 25 °C

Množstvo splachovacej vody - výrobné nastavenie 6 a 3 l

Rozsah nastavenia ve�kého splachovania 6 / 9 l

Rozsah nastavenia malého splachovania 3 - 4 l

Položka č. Popis
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KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Montážny prvok Duofix pre závesné WC, s nádržkou 
UP320, pre dodatočné nastavenie výšky WC

Použitie
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 
miestnosti

- Pre zabudovanie do systémovej steny GIS na čiastočnú alebo celú 
výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre závesné WC so vzdialenos�ou pripevnenia 18 cm
- Pre montáž závesného WC s vyložením > 62 cm
- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Nie je určený pre zamurovanie
- Nevhodný pre zabetónovanie

Vlastnosti
- UP 320 podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Dvojité splachovanie ovládacími tlačidlami Sigma50, Sigma20, 

Samba alebo Bolero
- Jednoduché splachovanie tlačidlom Sigma10
- Splachovanie Štart-Stop tlačidlami Rumba, Mambo alebo Tango
- Nastavite�né množstvo vody na splachovanie
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Podomietková nádržka pre montáž a servis bez náradia
- Stavebná ochrana pre montáž a skrátenie bez náradia
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkos�ou a 

nečistotou
- Tlačidlové tyčky odhlučnené, rýchle nastavenie bez náradia
- Pripojenie vody vzadu/hore v strede
- Univerzálne pripojenie vody kompatibilné s MeplaFix, montáž a 

ovládanie bez náradia
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu pripojite�ná bez náradia
- Pripevnenie odpadového kolena zvukovo izolované
- WC keramika je výškovo nastavite�ná dodatočne, 41 - 49 cm
- Ohybné WC odpadové koleno

- Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
- Samonosný prvok
- Rám s C-profilom 4/4 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Pripojenie vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilom a ručným 

kolečkom
- Splachovacie koleno
- Ochranná zátka
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- Stavebná ochrana pre odpadové a splachovacie koleno
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit 

AquaClean
- Pripojovacia súprava pre WC, ø 90 mm
- WC - odpadové koleno, ø 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ø 90/110 mm 
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládacie tlačidlo

Údaje pre objednávku

425

11267

1045

23
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3030

R1/2

100

23-31

0-20

0

18

48

45

41-49

11

100

17

0

21

12

Prevádzkový tlak 0,02-1 MPa

Prevádzková teplota vody max. 25 °C

Splachovanie Štart-Stop 6 / 7,5 l

Množstvo splachovacej vody - výrobné 
nastavenie

6 a 3 l

Rozsah nastavenia ve�kého splachovania 6 / 7,5 l

Rozsah nastavenia malého splachovania 3 - 4 l

Položka č. Popis

111.396.00.5
Montážny prvok Duofix pre závesné WC, s 
nádržkou UP320, pre dodatočné nastavenie výšky 
WC

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Geberit Duofix
Montážne prvky pre závesné WC pre rohovú montáž

Montá¾ne prvky pre závesné WC pre rohovú montá¾

Rohový montážny prvok Duofix pre závesné WC s 
nádržkou UP320

Použitie
- Pre montáž v priestore s uchytením o stenu  
- Pre montáž ako rohový prvok pred stenou postavenou suchým 

alebo mokrým procesom, resp. stenou postavenou zo systému 
Duofix

- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Nevhodný pre zabetónovanie

Vlastnosti
- UP 320 podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Dvojité splachovanie ovládacími tlačidlami Sigma50, Sigma20, 

Samba alebo Bolero
- Jednoduché splachovanie tlačidlom Sigma10
- Splachovanie Štart-Stop tlačidlami Rumba, Mambo alebo Tango
- Nastavite�né množstvo vody na splachovanie
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Podomietková nádržka pre montáž a servis bez náradia
- Stavebná ochrana pre montáž a skrátenie bez náradia
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkos�ou a 

nečistotou
- Tlačidlové tyčky odhlučnené, rýchle nastavenie bez náradia
- Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu pripojite�ná bez náradia
- Výsuvné profily pre upevnenie na stenu a upevnenie opláštenia
- Výsuvné profily s rastrovaným označením
- Variabilné upevnenie na stenu 30˚ až 60˚
- Nohy prispôsobené pre bočné vyvedenie kanalizácie
- Plocha pre opláštenie spredu, zhora a z bočných strán
- Variabilná hĺbka
- Rám s označením stredu osadenia
- Samonosný prvok
- Rám s C-profilom 4/4 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
- Pripojenie vody vzadu/hore v strede
- Univerzálne pripojenie vody kompatibilné s MeplaFix, montáž a 

ovládanie bez náradia

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Pripojenie vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilom a ručným 

kolečkom
- Splachovacie koleno
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit 

AquaClean
- Ochranná zátka
- Stavebná súprava pre elektrickú zásuvku
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, ø 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ø 90/110 mm 
- Pripojovacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládacie tlačidlo

Údaje pre objednávku

Montážne prvky pre závesné WC pre rohovú 
montáž

1045

112

0

0-20

53-76
R½

18/23

100

23

9

0

100

128

48

11

6

41max. 62

Prevádzkový tlak 0,02-1 MPa

Prevádzková teplota vody max. 25 °C

Splachovanie Štart-Stop 6 / 7,5 l

Množstvo splachovacej vody - výrobné 
nastavenie

6 a 3 l

Rozsah nastavenia ve�kého splachovania 6 / 7,5 l

Rozsah nastavenia malého splachovania 3 - 4 l

Položka č. Popis

111.390.00.5 Rohový montážny prvok Duofix pre závesné WC s 
nádržkou UP320

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Montá¾ne prvky pre pisoáre

Duofix pre pisoár Universal, 98 cm, ovládanie zhora

Použitie
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre montáž pisoárov
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre montáž pneumatických ovládaní splachovania pisoárov 

HyTouch s ve�kos�ou dosky 13 x 13 cm
- Pre ovládanie splachovania zhora

Vlastnosti
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Samonosný prvok
- Rám s C-profilom 4/4 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
- Stavebná výška 98 cm
- Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia
- Prípojka vody 1/2", kompatibilná s MeplaFix
- Prípojka vody montovate�ná bez použitia náradia
- Prípojka vody radiálne tesniaca
- Uzatvárací ventil s predmontovanou škrtiacou klapkou
- Namontovaná preplachová rúrka na preplachovanie potrubia
- Pripojovacia svorka elektro k dispozícii
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkos�ou a 

nečistotou
- Stavebná ochrana s možnos�ou skrátenia
- Flexibilné prepojenie ovládania s nátokom do pisoára hadicou
- Upevnenie prívodu ø 32 mm výškovo nastavite�né
- Upevnenie keramiky pomocou závitovej tyče M8, nastavite�ná 

výška a odstup
- Upevnenie odpadového kolena výškovo nastavite�né a zvukovo 

izolované
- Prídavné pripevnenie keramiky je možné pomocou príslušenstva
- Prestavba pre pisoáre s rozprašovacou hlavou možná s použitím 

príslušenstva

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Podomietkové teleso, uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, 

preplachová rúrka a pripojovacia svorka
- Ochranná doska s krytom
- Univerzálne pripojenie R 1/2"
- Pripojovacie potrubie medzi prívodným kolenom ø 32 mm a 

keramikou, vrátane tesnenia
- Zápachová uzávierka s odsávaním ø 50 mm, vrátane tesnenia
- Odpadové koleno redukované ø 63/57 mm na ø 50/44 mm, vrátane 

tesnenia
- 2 závitové tyče M8 pre upevnenie pisoára
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládanie splachovania

Údaje pre objednávku

Montážne prvky pre pisoáre

98

0-20

0

73

50

R1/2
155-295

max. 585

75-33

48

16

98

0

0-20

Prietok pri 1 bar
0,24 / 0,3 (bez

regulátora prietoku)
l/s

Skúšobný tlak vody 0.16 MPa

Skúšobný tlak vzduchu/
inertného plynu

0.3 MPa

Vlhkos� vzduchu < 100
% 
relative

Prevádzkový tlak 0,1 - 0,8 MPa

Prevádzková teplota vody max. 30 °C

Položka č. Popis

111.617.00.1 Montážny prvok Duofix pre pisoár Universal, 98 cm, 
ovládanie zhora

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Geberit Duofix
Montážne prvky pre pisoáre

Duofix pre pisoár Joly / Visit

Použitie
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 

miestnosti
- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre montáž pisoárov
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre čiastočne zabudovate�ný pisoár Keramag Joly a Keramag Visit
- Pre montáž infračervených alebo pneumatických ovládaní 

splachovania pisoárov HyTronic alebo HyTouch s ve�kos�ou dosky 
13 x 13 cm

Vlastnosti
- Montážna výška 112 - 130 cm
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Samonosný prvok
- Rám s C-profilom 4/4 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
- Prípojka vody 1/2", kompatibilná s MeplaFix
- Prípojka vody montovate�ná bez použitia náradia
- Prípojka vody radiálne tesniaca
- Uzatvárací ventil s predmontovanou škrtiacou klapkou
- Namontovaná preplachová rúrka na preplachovanie potrubia
- Pripojovacia svorka elektro k dispozícii

- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkos�ou a 
nečistotou

- Stavebná ochrana s možnos�ou skrátenia
- Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia
- Upevnenie pre pisoár závitovými tyčami M8

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Podomietkové teleso, uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, 

preplachová rúrka a pripojovacia svorka
- Ochranná doska s krytom
- Univerzálne pripojenie R 1/2"
- Zápachová uzávierka s odsávaním ø 50 mm, vrátane tesnenia
- Odpadové koleno redukované ø 63/57 mm na ø 50/44 mm, vrátane 

tesnenia
- 2 závitové tyče M8 pre upevnenie pisoára
- 2 šablóny 
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládanie splachovania
- Neobsahuje: Spojovacia hadica medzi súpravou pre hrubú montáž 

a pisoárom

Údaje pre objednávku

Pri produkte Keramag (č. modelu 521225) je nutné si zakúpi� 
spojovaciu hadicu pre spojenie súpravy pre hrubú montáž a pisoára
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285 142
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65

0

9

min.165

75

Prietok pri 1 bar
0,24 / 0,3 (bez

regulátora prietoku)
l/s

Skúšobný tlak vody 0.16 MPa

Skúšobný tlak vzduchu/
inertného plynu

0.3 MPa

Vlhkos� vzduchu < 100
% 
relative

Prevádzkový tlak 0,1 - 0,8 MPa

Prevádzková teplota vody max. 30 °C

Položka č. Popis
111.618.00.1 Montážny prvok Duofix pre pisoár Joly / Visit

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Duofix pre pisoár Universal, 112 - 130 cm

Použitie
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 

miestnosti
- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre montáž pisoárov
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre montáž infračervených alebo pneumatických ovládaní 

splachovania pisoárov HyTronic alebo HyTouch s ve�kos�ou dosky 
13 x 13 cm

Vlastnosti
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Samonosný prvok
- Rám s C-profilom 4/4 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
- Stavebná výška od 112 cm do 130 cm, v závislosti od keramiky
- Prípojka vody 1/2", kompatibilná s MeplaFix
- Prípojka vody montovate�ná bez použitia náradia
- Prípojka vody radiálne tesniaca
- Uzatvárací ventil s predmontovanou škrtiacou klapkou
- Namontovaná preplachová rúrka na preplachovanie potrubia
- Pripojovacia svorka elektro k dispozícii
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkos�ou a 

nečistotou
- Stavebná ochrana s možnos�ou skrátenia
- Flexibilné prepojenie ovládania s nátokom do pisoára hadicou
- Upevnenie prívodu ø 32 mm výškovo nastavite�né
- Upevnenie keramiky pomocou závitovej tyče M8, nastavite�ná 

výška a odstup
- Upevnenie odpadového kolena výškovo nastavite�né a zvukovo 

izolované
- Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia
- Prídavné pripevnenie keramiky je možné pomocou príslušenstva
- Prestavba pre pisoáre s rozprašovacou hlavou možná s použitím 

príslušenstva

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Podomietkové teleso, uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, 

preplachová rúrka a pripojovacia svorka
- Ochranná doska s krytom
- Univerzálne pripojenie R 1/2"
- Pripojovacie potrubie medzi prívodným kolenom ø 32 mm a 

keramikou, vrátane tesnenia
- Zápachová uzávierka s odsávaním ø 50 mm, vrátane tesnenia
- Odpadové koleno redukované ø 63/57 mm na ø 50/44 mm, vrátane 

tesnenia
- 2 závitové tyče M8 pre upevnenie pisoára
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládanie splachovania

Údaje pre objednávku

112-130

17-37

max. 65

0-20

0

min. 9

12-32
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75-33

R1/2

48

75 9

100-118 

0

0-20

Prietok pri 1 bar
0,24 / 0,3 (bez regulátora

prietoku)
l/s

Skúšobný tlak vody 0.16 MPa

Skúšobný tlak vzduchu/
inertného plynu

0.3 MPa

Vlhkos� vzduchu < 100
% 
relative

Prevádzkový tlak 0,1 - 0,8 MPa

Prevádzková teplota vody 
max.

30 °C

Položka č. Popis

111.616.00.1 Montážny prvok Duofix pre pisoár Universal, 112 - 
130 cm

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Geberit Duofix
Montážne prvky pre pisoáre

Duofix pre pisoár Universal pre skryté ovládanie 
splachovania, 112 - 130 cm

Použitie
- Pre montáž skrytého ovládania splachovania pisoára
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 

miestnosti
- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre montáž pisoárov
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm

Vlastnosti
- Upevnenie keramiky pomocou závitovej tyče M8, nastavite�ná 

výška a odstup
- Upevnenie odpadového kolena výškovo nastavite�né a zvukovo 

izolované
- Výškovo nastavite�ná prípojka vody
- Prípojka vody 1/2", kompatibilná s MeplaFix
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Samonosný prvok
- Rám s C-profilom 4/4 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
- Stavebná výška od 112 cm do 130 cm, v závislosti od keramiky
- Prípojka vody montovate�ná bez použitia náradia
- Prípojka vody radiálne tesniaca
- Uzatvárací ventil s predmontovanou škrtiacou klapkou
- Pripojovacia svorka elektro k dispozícii
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkos�ou a 

nečistotou
- Stavebná ochrana s možnos�ou skrátenia
- Flexibilné prepojenie ovládania s nátokom do pisoára hadicou
- Upevnenie prívodu ø 32 mm výškovo nastavite�né
- Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia
- Namontovaná preplachová rúrka na preplachovanie potrubia
- Prídavné pripevnenie keramiky je možné pomocou príslušenstva
- Prestavba pre pisoáre s rozprašovacou hlavou možná s použitím 

príslušenstva

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Podomietkové teleso, uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, 

preplachová rúrka a pripojovacia svorka
- Ochranná doska s krytom
- Pripojovacie potrubie medzi prívodným kolenom ø 32 mm a 

keramikou, vrátane tesnenia
- 2 závitové tyče M8 pre upevnenie pisoára
- Odpadové koleno PE-HD redukované z ø 63/57 mm na ø 50/

44 mm
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládanie splachovania

Údaje pre objednávku

112-130

0-20

0
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75-33

R1/2max. 81
min. 31

48

75 9

0

0-20

Prietok pri 1 bar
0,24 / 0,3 (bez

regulátora prietoku)
l/s

Skúšobný tlak vody 0.16 MPa

Skúšobný tlak vzduchu/
inertného plynu

0.3 MPa

Vlhkos� vzduchu < 100
% 
relative

Prevádzkový tlak 0,1 - 0,8 MPa

Prevádzková teplota vody max. 30 °C

Položka č. Popis

111.689.00.1 Montážny prvok Duofix pre pisoár Universal pre 
skryté ovládanie splachovania, 112 - 130 cm

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Duofix pre pisoár, pre splachovanie s montážou na 
omietku

Použitie
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 

miestnosti
- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 

procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 

celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre montáž pisoárov
- Pre nadomietkové splachovanie

Vlastnosti
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Samonosný prvok
- Rám s C-profilom 4/4 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
- Stavebná výška od 112 cm do 130 cm, v závislosti od keramiky
- Upevnenie keramiky pomocou závitovej tyče M8, nastavite�ná 

výška a odstup
- Upevnenie odpadového kolena výškovo nastavite�né a zvukovo 

izolované
- Upevnenie prívodu Rp 1/2 výškovo a stranovo nastavite�né
- Prídavné pripevnenie keramiky je možné pomocou príslušenstva
- Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia

Rozsah dodávky
- Univerzálne pripojenie R 1/2"
- Odpadové koleno redukované ø 63/57 mm na ø 50/44 mm, vrátane 

tesnenia
- Zápachová uzávierka s odsávaním ø 50 mm, vrátane tesnenia
- 2 závitové tyče M8 pre upevnenie pisoára
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládanie splachovania

Údaje pre objednávku

DuofixBasic pre pisoár s ovládaním HyBasic, 230V

Použitie
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre montáž pisoárov
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 

procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 

celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Na montáž ovládania splachovania pisoárov HyBasic

Vlastnosti
- Stavebná výška 130 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Samonosný prvok
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Plastová základová doska, hĺbka vhodná pre montáž profilu UW50
- Upevnenie prívodu ø 32 mm výškovo nastavite�né
- Upevnenie odpadového kolena výškovo nastavite�né a zvukovo 

izolované
- Upevnenie keramiky pomocou závitovej tyče M8, nastavite�ná 

výška a odstup

Rozsah dodávky
- Súprava pre hrubú montáž pre podomietkové splachovanie s     

uzatváracím ventilom
- Stavebná ochrana
- Univerzálne pripojenie R 1/2"
- Pripojovacie potrubie medzi prívodným kolenom ø 32 mm a 

keramikou, vrátane tesnenia
- Zápachová uzávierka s odsávaním ø 50 mm, vrátane tesnenia
- 2 závitové tyče M8 pre upevnenie pisoára
- Pripevňovací materiál pre keramiku
- Pripevňovací materiál
- Odpadové koleno redukované ø 63/57 mm na ø 50/44 mm, vrátane 

tesnenia
- Súprava pre konečnú montáž riadenia pisoára HyBasic

Údaje pre objednávku

Položka č. Popis
111.686.00.1 DF pre pisoár H112-130 C4 AP splachovanie

112-130

0-20

0

73

50

75-33

R1/2

0

65

75

48

Položka č. Popis Farba

111.695.11.1 Montážny prvok DuofixBasic pre 
pisoár s ovládaním HyBasic, 230V

alpská biela

111.695.46.1 Montážny prvok DuofixBasic pre 
pisoár s ovládaním HyBasic, 230V

matný chróm

50

130

13-30

26-38

0-20

0

100

73

R½

75-33

75 10

100-118 

0

0-20

48

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Geberit Duofix
Montážne pre výlevky, pre nástennú batériu / Montážne prvky pre bidety

Montá¾ne pre výlevky, pre nástennú batériu / Montá¾ne prvky pre bidety

Duofix pre výlevku, pre nástennú batériu, univerzálne 
pripojenie vody

Použitie
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 
miestnosti

- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre výlevky určené pre nástennú batériu

Vlastnosti
- Stavebná výška 130 cm
- Samonosný prvok
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Upevnenie odpadového kolena výškovo nastavite�né a zvukovo 

izolované
- Výškovo a hĺbkovo nastavite�ná drevená vodovzdorná doska pre 

upevnenie výlevky
- Výškovo nastavite�ná doska pre pripojenie armatúr

Rozsah dodávky
- 2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
- Odpadové koleno ø 50 mm
- Tesnenie ø 44/32 mm
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Montá¾ne prvky pre bidety

Duofix pre bidet, univerzálne pripojenie vody

Použitie
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 
miestnosti

- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 

procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 

celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre bidet so stojančekovou batériou

Vlastnosti
- Stavebná výška 82 cm
- Samonosný prvok
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Pre bidety so vzdialenos�ou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií

Rozsah dodávky
- 2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
- Odpadové koleno ø 50 mm
- Tesnenie ø 44/32 mm
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Montážne prvky pre výlevky, pre nástennú batériu

Položka č. Popis
111.450.00.1 DF pre výlevku H130 C4

50

100

0-20

0

73

76

306

153

38-60

7

103-120

130

48

70-1

0

83

Montážne prvky pre bidety

Položka č. Popis
111.515.00.1 DF pre bidet H82 C4

80
90

100
110

120
130

140
150

160
170

180
190

200
210

220
230

240
250

260
270

280
290

300
310

320
330

340 
350

360 
964.161.00.0

80
90

100
110

120
130

140
150

160
170

180
190

200
210

220
230

240
250

260
270

280
290

300
310

320
330

340 
350

360 
964.162.00.0

964.160.00.0

82

50

0-20

0

73

18/23

8-38

48

10

0-20

4

0

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Duofix pre bidet, univerzálne pripojenie vody

Použitie
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 
miestnosti

- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny GIS na čiastočnú alebo celú 

výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre bidet so stojančekovou batériou
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm

Vlastnosti
- Stavebná výška 98 cm
- Pre bidety so vzdialenos�ou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Samonosný prvok
- Rám s C-profilom 4/4 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75

Rozsah dodávky
- 2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
- Odpadové koleno ø 50 mm
- Tesnenie ø 44/32 mm
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Duofix pre bidet, univerzálne pripojenie vody

Použitie
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 
miestnosti

- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 

procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 

celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre bidet so stojančekovou batériou

Vlastnosti
- Montážna výška 112 cm
- Samonosný prvok
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Pre bidety so vzdialenos�ou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií

Rozsah dodávky
- 2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
- Odpadové koleno ø 50 mm
- Tesnenie ø 44/32 mm
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Položka č. Popis
111.535.00.1 DF pre bidet H98 C4

98

50

0-20

0

73

18/23

8-38

48

10

0-20

4

0

Položka č. Popis
111.510.00.1 DF pre bidet H112 C4

8090
100110

120130
140150

160170
180190

200210
220230

240250
260270

280290
300310

320330
340 350

360 

112

50

100

0-20

0

73

18/23
8-38

48

10

0-20

4

0

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Geberit Duofix
Montážne prvky pre vane a sprchy

Montá¾ne prvky pre vane a sprchy

Duofix pre vaňu/sprchu, pre armatúry na omietku, 
univerzálne pripojenie vody, upevňovacie uholníky

Použitie
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 
miestnosti

- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre pripojenie armatúr na omietku pre vaňu alebo sprchu

Vlastnosti
- Montážna výška 112 cm
- Samonosný prvok
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Výškovo nastavite�ná doska pre pripojenie armatúr

Rozsah dodávky
- 2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
- 1 upevňovací uholník
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Duofix pre vaňu/sprchu, pre podomietkové armatúry, 
univerzálne pripojenie vody, upevňovacie uholníky

Použitie
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 
miestnosti

- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre pripojenie podomietkových armatúr pre vaňu alebo sprchu

Vlastnosti
- Montážna výška 112 cm
- Samonosný prvok
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Výškovo nastavite�ná doska pre pripojenie armatúr
- Výškovo a hĺbkovo nastavite�ná drevená vodovzdorná doska pre 

pripojenie armatúr

Rozsah dodávky
- 2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
- 1 upevňovací uholník
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Montážne prvky pre vane a sprchy 

Položka č. Popis
111.740.00.1 DF pre vane/sprchy H112 C4 pre NA

60-106

112

76

50

100

0-20

0

73

306

153

7

48

Položka č. Popis
111.780.00.1 DF pre vane/sprchy H112 C4 pre PA

112

50

100

0-20

0

73

109

48

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Montážne prvky pre umývadlá
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Montá¾ne prvky pre umývadlá

Duofix pre umývadlo, pre stojančekovú batériu, 
univerzálne pripojenie vody

Použitie
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 
miestnosti

- Pre zabudovanie do systémovej steny GIS na čiastočnú alebo celú 
výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre umývadlo so stojančekovou batériou

Vlastnosti
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Pre umývadlá so vzdialenos�ou upevnenia 5 - 38 cm
- Samonosný prvok
- Rám s C-profilom 4/4 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
- Výškovo nastavite�ná doska pre pripojenie armatúr
- Pripevnenie odpadového kolena výškovo nastavite�né

Rozsah dodávky
- 2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
- Odpadové koleno ø 50 mm
- Tesnenie ø 44/32 mm
- 2 závitové tyče M10 pre upevnenie keramiky
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Duofix Special pre umývadlo - šírkovo nastavite�ný

Použitie
- Pre osadenie  do úzkych miestností a výklenkov
- Pre bočné ukotvenie do GIS systémovej steny na celú výšku 

miestnosti
- Pre bočné ukotvenie do systémovej steny Duofix na celú výšku 

miestnosti
- Pre bočné ukotvenie do �ahkej konštrukcie na celú výšku 

miestnosti
- Pre pripevnenie do bočných masívnych stien
- Pre vytvorenie predstenovej inštalácie pred masívnou, alebo 

�ahkou stenou
- Pre montáž bez ukotvenia do zadnej steny
- Pre osadenie do Duofix systémovej ko�ajnice
- Pre osadenie do profilov UW 50 a UW 75
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm

Vlastnosti
- Nastavite�né bočné profily
- Variabilná šírka prvku, 80 - 130 cm
- Upevnenie v štyroch bodoch
- Integrovaná plocha pre opláštenie
- Pre umývadlá so vzdialenos�ou upevnenia 5 - 38 cm
- Samonosný prvok
- Rám s C-profilom 4/4 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Pripevnenie odpadového kolena výškovo nastavite�né
- Výškovo nastavite�ná doska pre pripojenie armatúr
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
- Montážna výška 112 cm
- Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia

Rozsah dodávky
- 2 MeplaFix nástenky R 1/2"
- Odpadové koleno ø 50 mm
- Tesnenie ø 44/32 mm
- 2 závitové tyče M10 pre upevnenie keramiky
- Plech pre opláštenie hornej plochy
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Montážne prvky pre umývadlá

Položka č. Popis
111.485.00.1 DF pre umývadlo pre batériu H98/82 C4 

52

80

98
(82)

76

50

0-20

0

5-38

73

306

153

7

48

75

85

0

Položka č. Popis
111.425.00.1 Duofix Special pre umývadlo - šírkovo nastavite�ný

112

100

0-20

0

80

130

76

73

306

153

5 - 38

80

52

7

0

48

8

85

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Geberit Duofix
Montážne prvky pre umývadlá

Duofix pre umývadlo, pre handicapovaných, pre 
stojančekovú batériu, univerzálne pripojenie vody, 
podomietková zápachová uzávierka

Použitie
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 
miestnosti

- Pre zabudovanie do systémovej steny GIS na čiastočnú alebo celú 
výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre umývadlo so stojančekovou batériu
- Pre bezbariérovú výstavbu

Vlastnosti
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Pre umývadlá so vzdialenos�ou upevnenia 5 - 38 cm
- Samonosný prvok
- Rám s C-profilom 4/4 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
- Výškovo nastavite�ná doska pre pripojenie armatúr

Rozsah dodávky
- Podomietková zápachová uzávierka s montážnou krabicou, 

výškovo nastavite�ná
- Krycia doska, plast
- Odpadové koleno ø 40 mm
- Odpadové potrubie ø 50 mm
- 2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
- 2 závitové tyče M10 pre upevnenie keramiky
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Duofix pre umývadlo, pre stojančekovú batériu, 
univerzálne pripojenie vody

Použitie
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 
miestnosti

- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre umývadlo so stojančekovou batériou

Vlastnosti
- Montážna výška 112 cm
- Samonosný prvok
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Pre umývadlá so vzdialenos�ou upevnenia 5 - 38 cm
- Pripevnenie odpadového kolena výškovo nastavite�né
- Výškovo nastavite�ná doska pre pripojenie armatúr

Rozsah dodávky
- 2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
- Odpadové koleno ø 50 mm
- Tesnenie ø 44/32 mm
- 2 závitové tyče M10 pre upevnenie keramiky
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávkuPoložka č. Popis

111.489.00.1 DF HC pre umývadlo so stojančekovou batériou 
H98/82 C4 

80

98
(82)

50

0-20

0

5-38

73

306

48

7

85

0

Položka č. Popis
111.430.00.1 DF pre umývadlo pre batériu H112 C4

80

52

112

76

50

100

0-20

0

5-38

73

306

153

7

48

85

0

75

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk



Geberit Duofix
Montážne prvky pre umývadlá
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Duofix pre umývadlo, pre handicapovaných, pre 
stojančekovú batériu, univerzálne pripojenie vody, 
podomietková zápachová uzávierka

Použitie
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 
miestnosti

- Pre zabudovanie do systémovej steny GIS na čiastočnú alebo celú 
výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre umývadlo so stojančekovou batériou
- Pre bezbariérovú výstavbu

Vlastnosti
- Montážna výška 112 cm
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Pre umývadlá so vzdialenos�ou upevnenia 5 - 38 cm
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Samonosný prvok
- Rám s C-profilom 4/4 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
- Výškovo nastavite�ná doska pre pripojenie armatúr
- Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia

Rozsah dodávky
- Podomietková zápachová uzávierka
- 2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
- 2 závitové tyče M10 pre upevnenie keramiky
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Duofix pre umývadlo, pre nástennú batériu, univerzálne 
pripojenie vody

Použitie
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 
miestnosti

- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre umývadlo s nástennou batériou

Vlastnosti
- Stavebná výška 130 cm
- Samonosný prvok
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Pre umývadlá so vzdialenos�ou upevnenia 5 - 38 cm
- Pripevnenie odpadového kolena výškovo nastavite�né
- Výškovo nastavite�ná doska pre pripojenie armatúr

Rozsah dodávky
- 2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
- Odpadové koleno ø 50 mm
- Tesnenie ø 44/32 mm
- 2 závitové tyče M10 pre upevnenie keramiky
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Položka č. Popis

111.480.00.1 DF HC pre umývadlo so stojančekovou batériou 
H112 C4

112

80

50

100

0-20

0

5-38

73

306

48

7

85

0

Položka č. Popis
111.437.00.1 DF pre umývadlo s nástennou batériou H130 C4

50

100

0-20

0

5-38

73

76

306

153

80

52

100-120

130

7

48

85

0

75

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Geberit Duofix
Montážne prvky pre umývadlá

Duofix pre umývadlo, pre handicapovaných, pre 
nástennú batériu, univerzálne pripojenie vody

Použitie
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 
miestnosti

- Pre zabudovanie do systémovej steny GIS na čiastočnú alebo celú 
výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre umývadlo s nástennou batériou
- Pre bezbariérovú výstavbu

Vlastnosti
- Stavebná výška 130 cm
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Pre umývadlá so vzdialenos�ou upevnenia 5 - 38 cm
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Samonosný prvok
- Rám s C-profilom 4/4 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
- Výškovo nastavite�ná doska pre pripojenie armatúr
- Možnos� vojs� s vozíkom pod umývadlo
- Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia

Rozsah dodávky
- Podomietková zápachová uzávierka
- 2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
- 2 závitové tyče M10 pre upevnenie keramiky
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Duofix pre umývadlo pre nástennú batériu pod omietku

Použitie
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 
miestnosti

- Pre zabudovanie do systémovej steny GIS na čiastočnú alebo celú 
výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre úmyvadlo s podomietkovou nástennou armatúrou
- Doska pre montáž podomietkovej nástennej armatúry

Vlastnosti
- Výška konštrukčného prvku 112 - 130 cm
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Pre umývadlá so vzdialenos�ou upevnenia 5 - 38 cm
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Samonosný prvok
- Rám s C-profilom 4/4 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
- Pripevnenie odpadového kolena výškovo nastavite�né
- Výškovo a hĺbkovo nastavite�ná drevená vodovzdorná doska pre 

pripojenie armatúr
- Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia

Rozsah dodávky
- Odpadové koleno ø 50 mm
- Tesnenie ø 44/32 mm
- 2 závitové tyče M10 pre upevnenie keramiky
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Položka č. Popis
111.477.00.1 DF HC pre umývadlo pre nástennú batériu H130 C4

50

100

0-20

0

5-38

80

100-120

130

73

76

153

306

48

85

0

7

Položka č. Popis
111.493.00.1 DF pre umývadlo pre nástennú batériu pod omietku

50

0-20

0

73

80

52

112-130

5-38

48

85

0

11

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk



Geberit Duofix
Montážne prvky pre podpory a madlá
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Montá¾ne prvky pre podpory a madlá

Duofix pre podpory a madlá

Použitie
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 
miestnosti

- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre upevnenie podpory a madla

Vlastnosti
- Montážna výška 112 cm
- Samonosný prvok
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
- Možnos� zasunutia podpôr o �alších 5 cm
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Výškovo nastavite�ná drevená vodovzdorná doska pre podpory a 

madlá

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Duofix traverza pre vaňu / sprchu pre nadomietkovú 
armatúru

Použitie
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 

celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 
miestnosti

- Pre pripojenie armatúr na omietku pre vaňu alebo sprchu

Vlastnosti
- Pripojenie vody vodorovne nastavite�né
- Pozinkovaný povrch

Rozsah dodávky
- 2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
- 1 upevňovací uholník
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Montážne prvky pre podpory a madlá

Položka č. Popis
111.790.00.1 DF pre podpory/madlá H112 C4 

50
112

365

100

0-20

0

73

85

0

4

48

Položka č. Popis

111.787.00.1 Duofix traverza pre vaňu / sprchu pre nadomietkovú 
armatúru

50

10-25

153

12

10

13

66

20

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Geberit Duofix
Traverzy

Traverzy

Duofix traverza pre vaňu/sprchu, pre armatúry na 
omietku, univerzálne pripojenie vody

Použitie
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 

celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre pripojenie armatúr na omietku pre vaňu alebo sprchu

Vlastnosti
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Výškovo nastavite�ná doska pre pripojenie armatúr

Rozsah dodávky
- 2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
- 1 upevňovací uholník
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Duofix traverza pre vaňu/sprchu, pre podomietkové 
armatúry, univerzálne pripojenie vody

Použitie
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 

celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre pripojenie podomietkových armatúr pre vaňu alebo sprchu

Vlastnosti
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Výškovo a hĺbkovo nastavite�ná doska pre pripojenie armatúr
- Výškovo a hĺbkovo nastavite�ná drevená vodovzdorná doska pre 

pripojenie armatúr

Rozsah dodávky
- Univerzálne pripojenie R 1/2"
- Pripojenie vody R 3/4"
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Duofix traverza pre umývadlo, univerzálne pripojenie 
vody, upevňovacie uholníky

Použitie
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo 

celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo 
mokrým procesom

- Pre umývadlo so stojančekovou batériou

Vlastnosti
- Samonosný prvok
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Montážny rám s otvormi ø 9 mm pre montáž do drevených 

konštrukcií
- Výškovo nastavite�ná doska pre pripojenie armatúr
- Upevnenie odpadového kolena výškovo nastavite�né a zvukovo 

izolované

Rozsah dodávky
- 2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
- 2 upevňovacie uholníky
- Odpadové koleno ø 50 mm
- Tesnenie ø 44/32 mm
- 2 závitové tyče M10 pre upevnenie keramiky
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Traverzy

Položka č. Popis
111.770.00.1 DF pre vane/sprchy traverza C4 pre NA

Položka č. Popis
111.785.00.1 DF pre vane/sprchy traverza C4 pre PA

28

50

76

306

153

6

50

78

108

Položka č. Popis
111.464.00.1 DF pre umývadlo traverza C4 

50

50 6

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Montážne dosky / Časti systému
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Montá¾ne dosky / Èasti systému

Duofix montážna doska, univerzálna, 35/50 cm

Použitie
- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 

miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre upevnenie podpory a madla

Vlastnosti
- vodovzdorná
- preglejka
- možnos� skrátenia

Technické údaje

Rozsah dodávky
- 8 upevňovacích uholníkov
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Duofix podomietková montážna doska, univerzálna, 
35/50 cm

Použitie
- Pre zabudovanie do �ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 

miestnosti
- Pre montáž podomietkových armatúr, ventilátorov a iných zariadení

Vlastnosti
- vodovzdorná
- preglejka

Technické údaje

Rozsah dodávky
- 8 upevňovacích uholníkov
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Èasti systému

Duofix ukončovací prvok, H82-130

Použitie
- Pre zabudovanie ako medziprvok, alebo ako ukončovací prvok
- Pre osadenie do predstenovej inštalácie čiastočnej výšky pred 

masívnou alebo �ahkou stenou
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm

Vlastnosti
- Stavebná výška 82 - 130 cm
- Samonosný prvok
- Plocha pre opláštenie z bočných strán
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
- Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Montážne dosky

Materiál Drevo

Položka č. Popis
111.859.00.1 DF montážna doska NO

Materiál Drevo

Položka č. Popis
111.788.00.1 DF montážna doska PO

35

50

21

3

275

25 25

235

55

155

5-155

18

Časti systému

Materiál oce�

Položka č. Popis
111.825.00.1 DF ukončovací prvok H82-130 C4

82-130

0-20

0

73

4

48

4
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Geberit Duofix
Časti systému

Duofix ukončovací prvok, H82-130

Použitie
- Pre zabudovanie ako medziprvok, alebo ako ukončovací prvok
- Pre osadenie do predstenovej inštalácie čiastočnej výšky pred 

masívnou alebo �ahkou stenou
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm

Vlastnosti
- Stavebná výška 82 - 130 cm
- Samonosný prvok
- Plocha pre opláštenie z bočných strán
- Pozinkované nastavite�né podpory 0 - 20 cm 
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75
- Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá

Rozsah dodávky
- Duofix kotviaca súprava
- 2 príchytky pre profily
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Súprava rozpier pre montážne prvky Duofix

Použitie
- Pre pripevnenie Duofix prvkov medzi stojky s rozostupom od 50 do 

60 cm

Vlastnosti
- Pozinkovaný povrch

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
Údaje pre objednávku

Duofix podpory pre hrúbku podlahy 20 - 40 cm

Použitie
- Pre použitie s prvkami Duofix pri hrúbke podlahy 20 - 40 cm

Vlastnosti
- Pozinkovaný povrch
- Raster s označením výšky
- Podpory otočné s možnos�ou montáže do profilu UW50 a UW75

Údaje pre objednávku

Stavebná súprava pre ukotvenie nôh Duofix prvku do 
zadnej steny

Použitie
- Pre alternatívne ukotvenie nôh Duofix prvku do zadnej steny

Vlastnosti
- Pozinkovaný povrch
- Hĺbkovo nastavite�né, 13 - 20 cm

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- 2 upevnenia nôh Duofix

Údaje pre objednávku

Položka č. Popis
111.830.00.1 Duofix ukončovací prvok, H82-130

Materiál oce�

Položka č. Popis
111.869.00.1 Súprava rozpier pre montážne prvky Duofix

82-130

4

0-20

0

73

4

48

Položka č. Popis
111.848.00.1 Podpory C4 pre hrúbku podlahy 20-40cm

Materiál oce�

Položka č. Popis

111.867.00.1 Stavebná súprava pre ukotvenie nôh Duofix prvku 
do zadnej steny

85

73 48

13 - 20
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Duofix príslušenstvo pre špeciálne WC misy

Použitie
- Pre dodatočné podopretie WC mís s rozmerom x menším ako 

17 cm
- Pri nasledovných keramikách je známe, že je nutné použi� podperu 

Duofix: 1) Flaminia , typ: Link 5051 a Mini Link 5064; 2)Globo, typ: 
Open Space SA S02, SA S03, SB S02 a Space Stone SS S02; 3) 
Villeroy&Boch, typ: Memento 5628 10 - WWC TS

- Pre WC-príslušenstvo Duofix

Vlastnosti
- U-profil, pozinkovaný

Technické údaje

Rozsah dodávky
- 2 podpery

Údaje pre objednávku

Príslušenstvo pre Duofix pre umývadlo pre vzdialenos� 
upevnenia od 38 cm do 58 cm

Použitie
- Pre pripevnenie umývadla s rozostupom pripevňovacích otvorov 

viac ako 38 cm na Duofix prvok pre umývadlo

Vlastnosti
- Rozostup pripevnenia 38 - 58 cm
- Pozinkovaný povrch

Technické údaje

Rozsah dodávky
- 2 závitové tyče M10
- 2 profily pre uchytenie závitových tyčí
- Spevňovací profil
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Súprava protipožiarneho uzáveru pre montážny prvok 
Duofix pre WC, F 90

Použitie
- Ochrana proti rozšíreniu požiaru
- Pre montáž na Duofix pre WC s nádržkou UP320
- Pre montáž na servisný otvor, splachovacie a odpadové koleno

Vlastnosti
- Odolnos� proti ohňu do 90 minút

Rozsah dodávky
- Požiarmy uzáver pre splachovacie a odpadové koleno
- Požiarmy uzáver pre servisný otvor
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Materiál oce�

Položka č. Popis
111.847.00.1 Duofix príslušenstvo pre špeciálne WC misy

Materiál oce�

Položka č. Popis

111.868.00.1 Príslušenstvo pre Duofix pre umývadlo pre 
vzdialenos� upevnenia od 38 cm do 58 cm

X

Položka č. Popis

111.863.00.1 Súprava protipožiarneho uzáveru pre montážny 
prvok Duofix pre WC, F 90
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Geberit Duofix
Príslušenstvo

Príslu¹enstvo

Rúrková chránička pre prívod vody do sprchovacieho 
WC pre podomietkové splachovacie nádržky UP200

Použitie
- Pre podomietkové splachovacie nádržky UP200
Údaje pre objednávku

Duofix systémová stojka na výšku miestnosti

Použitie
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku 

miestnosti
- Pre zabudovanie ako medziprvok, alebo ako ukončovací prvok
- Pre upevnenie montážnych prvkov Duofix a traverz Duofix
- Vhodné pre zabudovanie do strešných šikmín so spádom do 50˚

Vlastnosti
- Pozinkovaný povrch
- Nastavite�ná výška

Technické údaje

Rozsah dodávky
- 1 príchytka
- 1 upevňovací uholník
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Duofix stojka pre stenu postavenú suchým procesom  
na výšku miestnosti

Použitie
- Pre zabudovanie ako medziprvok, alebo ako ukončovací prvok
- Pre upevnenie montážnych prvkov Duofix a traverz Duofix
- Pre zabudovanie do priečky s oce�ovými stojkami s profilmi CW 50

Vlastnosti
- Pozinkovaný povrch
- Nastavite�ná výška

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- 1 upevňovací uholník

Údaje pre objednávku

Páska Duofix

Použitie
- Pre vylúčenie trhlín medzi panelmi Duofix a stavebnou konštrukciou

Vlastnosti
- Samolepiaca
- Trvalo elastická
- Vinylová penová páska

Údaje pre objednávku

Príslušenstvo

Položka č. Popis
242.009.00.1 Rúrková chránička pre sprchovacie WC UP200

Konštrukčný materiál oce�

Položka č. H h
111.871.00.1 220 - 280 211

111.872.00.1 260 - 320 251

111.873.00.1 300 - 360 291

111.874.00.1 340 - 400 331

h

H

47

5

47

5

Položka č. H h
111.826.00.1 220 - 280 214

111.827.00.1 260 - 320 254

Položka č. Popis
111.889.00.1 Páska Duofix

h

H

5 5

5

30 m

1

8

03

8
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Duofix panel 200 x 60 x 1.8 cm

Použitie
- Pre jednovrstvové opláštenie Duofix systémovej steny

Vlastnosti
- Impregnovaný
- Nehor�avý

Technické údaje

Údaje pre objednávku

Špacht�ovacia hmota, impregnovaná

Použitie
- Pre špacht�ovanie sadrokartónových panelov bez výstužnej pásky 

v priestoroch s miernym alebo vysokým za�ažením vlhkos�ou

Vlastnosti
- Impregnovaný
- Prášková
- Brúsite�ná brúsnym papierom
- Vysoká schopnos� zadrža� vodu
- Biologicky neškodná

Údaje pre objednávku

Duofix systémová ko�ajnica

Použitie
- Pre zhotovenie systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku 

miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým 
procesom

- Pre zhotovenie systémovej steny Duofix na celú výšku miestnosti

Vlastnosti
- Pozinkovaný povrch

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál pre 2 U-ko�ajnice

Údaje pre objednávku

Kotviaca súprava Duofix pre samostatnú montáž

Použitie
- Pre pripevnenie montážnych prvkov Duofix k masívnej stene alebo 

ku stene postavenej suchým procesom

Vlastnosti
- Nastavite�ná hĺbka, 13 - 20 cm

Technické údaje

Rozsah dodávky
- 2 kotvy do steny
- 2 závitové tyče M10 s dlhými maticami 
- 2 podpory pre opláštenie, násuvné
- 2 matice M10
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Materiál Sadrokartón

Položka č. Popis
111.808.00.1 Duofix panel 200 x 60 x 1.8 cm

Položka č. Popis
464.015.00.1 Špacht�ovacia hmota na škárovanie panelov
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Položka č. Popis
111.878.00.1 DF sada systémových ko�ajníc 2 ks

Materiál Zinkový odliatok / oce� / plast

Položka č. Popis
111.815.00.1 DF kotviaca súprava pre samostatnú montáž

300

5

34

13-20
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2
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Geberit Duofix
Príslušenstvo

DuofixBasic traverza

Použitie
- Pre bočné ukotvenie montážnych prvkov Duofix alebo DuofixBasic

Vlastnosti
- Postranne vy�ahovate�ná kotviaca podpera

Údaje pre objednávku

Ukotvenie do steny Duofix pre rohové riešenie

Použitie
- Pre univerzálne pripevnenie montážnych elementov Duofix k 

masívnej stene alebo ku stene postavenej suchým procesom

Vlastnosti
- Variabilné prispôsobenie uhla pre rohovú montáž 
- Nastavite�ná hĺbka, 14 - 20 cm
- Pozinkovaný povrch

Rozsah dodávky
- 2 kotvy do steny
- 2 závitové tyče M10 s dlhými maticami 
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: Podpory pre opláštenie, násuvné

Údaje pre objednávku

Kotviaca súprava Duofix

Použitie
- Pre upevnenie montážnych prvkov Duofix do systémovej ko�ajnice 

Duofix
- Pre pripevnenie montážnych prvkov Duofix k masívnej stene alebo 

ku stene postavenej suchým procesom

Vlastnosti
- Pozinkovaný povrch
- Nastavite�ná hĺbka, 13 - 20 cm

Technické údaje

Rozsah dodávky
- 2 Duofix ukotvenia pre systém
- 2 závitové tyče M10 s dlhými maticami 
- 2 príchytky pre profily
- 2 podpory pre opláštenie, násuvné
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Kotviaca súprava Duofix - predĺženie

Použitie
- Pre predĺženie kotviacej súpravy Duofix od 20 - 40 cm

Technické údaje

Rozsah dodávky
- 2 Duofix predĺženia kotviacej súpravy M10 s dlhou maticou

Údaje pre objednávku

Položka č. Popis
111.822.00.1 DuofixBasic traverza

Položka č. Popis
111.835.00.1 DF ukotvenie do steny pre rohové riešenie

14-20 6

Konštrukčný materiál zinkový odliatok

Položka č. Popis
111.844.00.1 DF kotviaca súprava 

Konštrukčný materiál zinkový odliatok

Položka č. Popis
111.887.00.1 DF kotviaca súprava-predĺženie

13-20 4

47
2

220 M10
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Konzola Duofix pre pripevnenie rozvodov

Použitie
- Pre pripevnenie rúrových objímok a rozvodov na stojky Duofix

Vlastnosti
- Pozinkovaný povrch

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Krycia doska pre prvok pre WC výškovo nastavite�ný

Použitie
- Pre zakrytie vidite�ného otvoru v hotovej povrchovej úprave steny
- Pre montáž na Duofix pre závesné WC s UP 300, výškovo 

nastavite�né
- Pre závesné WC so vzdialenos�ou pripevnenia 18 cm

Rozsah dodávky
- 2 zvukovoizolačné podložky
- 2 protihlukové návleky
Údaje pre objednávku

Kompletážna súprava pre umývadlový prvok s 
podomietkovou zápachovou uzávierkou, plastová

Použitie
- Pre umývadlový prvok s podomietkovou zápachovou uzávierkou

Rozsah dodávky
- Krycia doska
- Pripojovací oblúk ø 32 mm

Údaje pre objednávku

Kompletážna súprava pre umývadlový prvok s 
podomietkovou zápachovou uzávierkou, uš�achtilá 
oce�

Použitie
- Pre umývadlový prvok s podomietkovou zápachovou uzávierkou

Rozsah dodávky
- Krycia doska
- Pripojovací oblúk ø 32 mm

Údaje pre objednávku

Položka č. Popis
111.891.00.1 DF konzola pre pripevnenie rozvodov

Položka č. Popis

115.396.00.1 Krycia doska pre prvok Duofix pre WC výškovo 
nastavite�ný

145

4

3

40 246

47

40

42
44

Položka č. G Farba
115.416.11.1 1 1/4 Biela

115.416.21.1 1 1/4 Lesklý chróm

Položka č. G
115.415.00.1 1 1/4

117

20

85
39

30

1

G

117

20

85
39

30

1

G
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Geberit Duofix
Príslušenstvo

Monolith modul pre závesné WC s P-kolenom

Použitie
- Na výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích 

nádrží
- Na výmenu stojacich WC s nasadenou nadomietkovou 

splachovacou nádržou
- Pre použitie pri podlahovej odtokovej prípojke
- Pre použitie pri nástennej odtokovej prípojke, výška odtoku 18 cm
- Pre montáž na prefabrikované podlahy
- Na montáž pri renováciách

Vlastnosti
- Samonosný prvok
- Vyrovnanie stavebných nepresností
- Výškové vyrovnanie do 2 cm
- Splachovanie pre dve množstvá vody
- Nastavite�né množstvo vody na splachovanie
- Nádržka izolovaná voči orosovaniu
- Prípojka vody na �avej alebo pravej strane

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Splachovacia nádrž s predným a bočným krytom
- Súprava pre prípojku vody s rohovým ventilom
- Splachovacie koleno 23 x 23 cm, ø 50/44 mm
- Odpadové koleno, PP, ø 90 mm 
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ø 90/110 mm 
- Gumená manžeta EPDM
- Upevňovací materiál pre masívnu stenu

Údaje pre objednávku

Monolith modul pre závesné WC s pripojovacím 
hrdlom

Použitie
- Na výmenu závesných WC s nasadenou nadomietkovou 

splachovacou nádržou
- Pre použitie pri nástennej odtokovej prípojke, výška odtoku viac 

ako 23 cm
- Pre montáž na prefabrikované podlahy
- Na montáž pri renováciách

Vlastnosti
- Samonosný prvok
- Vyrovnanie stavebných nepresností
- Výškové vyrovnanie do 2 cm
- Splachovanie pre dve množstvá vody
- Nastavite�né množstvo vody na splachovanie
- Nádržka izolovaná voči orosovaniu
- Prípojka vody na �avej alebo pravej strane

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Splachovacia nádrž s predným a bočným krytom
- Súprava pre prípojku vody s rohovým ventilom
- Splachovacie koleno 23 x 23 cm, ø 50/44 mm
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, ø 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ø 90/110 mm 
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Upevňovací materiál pre masívnu stenu
- Upevňovací materiál pre závesné WC

Údaje pre objednávku

Prevádzkový tlak 0,1 - 10 bar

Prevádzková teplota vody max. 25 °C

Množstvo splachovacej vody - výrobné 
nastavenie

6 a 3 l

Rozsah nastavenia ve�kého splachovania 4,5 / 6 l

Položka č. Farba
131.003.SI.1 Biele sklo / hliník

131.003.SJ.1 Čierne sklo / hliník

131.003.SK.1 Matované sklo / biely plast

0

908

485

R½

101

18

106

0

Prevádzkový tlak 0,1 - 10 bar

Prevádzková teplota vody max. 25 °C

Množstvo splachovacej vody - výrobné 
nastavenie

6 a 3 l

Rozsah nastavenia ve�kého splachovania 4,5 / 6 l

Položka č. Farba
131.022.SI.1 Biele sklo / hliník

131.022.SJ.1 Čierne sklo / hliník

131.022.SK.1 Matované sklo / biely plast

0

908

485

R½

10118/23

25

106

43

0

Monolith modul pre stojace WC s P-kolenom
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Príslušenstvo
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Súprava pre pripojenie vody zboku 3/8"

Použitie
- Pre bočné pripojenie vody vpravo/v�avo

Údaje pre objednávku

Súprava pre pripojenie vody zdola, 3/8" a 1/2"

Použitie
- Pre použitie s prípojkou vody umiestnenou dole

Údaje pre objednávku

Pripojovacia súprava pre stojace WC s P- kolenom

Použitie
- Na pripojenie WC k podlahovému odtoku

Rozsah dodávky
- Odpadové koleno, PP, ø 90 mm 
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ø 90/110 mm 
- Gumená manžeta EPDM
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Pripojovacia súprava pre závesné WC 

Použitie
- Na pripojenie WC k podlahovému odtoku

Rozsah dodávky
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, ø 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ø 90/110 mm 
- Gumená manžeta EPDM
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Pripojovacie hrdlo pre stojacie WC 

Použitie
- Na pripojenie stojacieho WC k odtoku v stene

Rozsah dodávky
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, ø 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ø 90/110 mm 

Údaje pre objednávku

Položka č. Farba
131.071.21.1 lesklý chróm

Položka č.
131.074.00.1

Položka č. Farba
131.081.11.1 alpská biela

Položka č. Farba
131.082.16.1 čierna

Položka č. Farba
131.083.16.1 čierna
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Geberit Duofix
Príslušenstvo

Pripojovacie hrdlo pre závesné WC 

Použitie
- Na pripojenie závesného WC

Rozsah dodávky
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, ø 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ø 90/110 mm 
- Upevňovací materiál pre závesné WC

Údaje pre objednávku

Pripojovacie hrdlo pre stojacie WC etážované

Použitie
- Na vyrovnanie odsadenia prípojky WC od odtoku v stene

Rozsah dodávky
- Odpadové hrdlo WC, odsadené 3 cm, PE-HD, ø 90 mm

Údaje pre objednávku

Pripojovacie hrdlo pre závesné WC etážované

Použitie
- Na vyrovnanie odsadenia prípojky WC od odtoku v stene

Rozsah dodávky
- Odpadové hrdlo WC, odsadené 3 cm, PE-HD, ø 90 mm
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky

Údaje pre objednávku

WC - etážové koleno 90/110

Použitie
- Na pripojenie WC k podlahovému odtoku

Rozsah dodávky
- Etážové koleno, PVC
- Koleno pre pripojenie WC, PE-HD, ø 90 mm

Údaje pre objednávku

Súprava nôh pre Monolith

Použitie
- Na podopretie modulu Monolith na podlahe pre �ahké konštrukcie 

a pórobetónové steny

Údaje pre objednávku

Položka č. Farba
131.084.16.1 čierna

Položka č. Farba
131.085.11.1 alpská biela

Položka č. Farba
131.087.11.1 alpská biela

Položka č. Farba
131.088.29.1 šedá

Položka č.
131.104.00.1
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Od roku 1953 je iF product 

design award pečaťou kvality 

výnimočného dizajnu. 

Toto ocenenie udeľujú 

medzinárodní experti 

a je znakom serióznosti 

a overeného dizajnu.

Technické a konštrukčné vlastnosti 

sanitárnych zariadení sú v súčasnosti 

potláčané do úzadia. Úspech v moder-

nej kúpeľni zabezpečuje efektne 

tvarovaná keramika a vhodne zladené 

armatúry. Použiť zabudovanú splacho-

vaciu nádržku však nie je možné a ani 

zmysluplné v každej kúpeľni. Ak je 

potrebné napríklad vymeniť staršie 

toalety, zvyčajne sa použijú bežne 

dostupné toalety s viditeľnou splacho-

vacou nádržkou.

Širší výber vďaka novým sanitárnym 

modulom

Dodatočnú alternatívu teraz ponúka 

Geberit Monolith. Nový sanitárny 

modul pre toalety možno inštalovať 

bez stavebných úprav tak ako toaletu 

s viditeľnou splachovacou nádržkou. 

Montáž je jednoduchá a rýchla. 

Geberit Monolith súčasne dodáva 

kúpeľni moderný vzhľad tým, že 

splachovacia nádržka je ukrytá za 

sklom. 

Variabilné využitia

Svojím elegantným vzhľadom predsta-

vuje Geberit Monolith alternatívu 

k toaletám s viditeľnou splachovacou 

nádržkou. Jeho kompaktná a flexibilná 

štruktúra teraz vytvára takmer neob-

medzený priestor na jeho využitie. 

Tento systém je možné kombinovať 

s keramickými toaletami, ktoré sa 

montujú na stenu, ako aj so 

štandardnými toaletami. Je vhodný do 

každej kúpeľne a takmer pre každý 

druh odtoku, pričom nezáleží na tom, 

či je odtok v podlahe alebo v stene. 

Jeho kvalitné materiály farebne 

harmonizujú s prostredím.

Systém Geberit Monolith dostať kúpiť 

v troch farebných variantoch skla: 

čiernom, bielom a zelenkastom.

Geberit Monolith:
Elegantná alternatíva

Dobré dôvody na systém 
Geberit Monolith:

• Elegantný a moderný vzhľad

• Jednoduchá a rýchla inštalácia

• Renovácia bez stavebných úprav
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Od roku 1953 je iF product 

design award pečaťou kvality 

výnimočného dizajnu. 

Toto ocenenie udeľujú 

medzinárodní experti 

a je znakom serióznosti 

a overeného dizajnu.

Sprchové prvky Geberit:
Inovatívny stenový odtok pre sprchy 

Sprchové kúty bez vaničky sú teraz 

v kurze. Odtok v podlahe je dnes 

čoraz viac vnímaný ako cudzie teleso 

a jeho inštalácia je náročná. Nové 

sprchové prvky Geberit integrujú 

odtok do steny a možno ich 

inštalovať pomocou osvedčených 

inštalačných systémov Geberit. 

Vhodné riešenie pre každý typ steny

Sprchové prvky Geberit možno 

použiť v stavbách, ktorých steny sú 

postavené suchým alebo mokrým 

procesom. Pre steny postavené 

suchým procesom je určený systém 

Duofix. Na použitie v masívnych 

konštrukciách boli vytvorené  

sprchové prvky Uniflex.

Dizajnové kryty

Moderné dizajnové kryty na odtok 

umiestnený v stene sú k dispozícii  

v štyroch decentných zhotoveniach, 

ktoré harmonicky zapadnú do každej 

kúpeľne. Na výber je chrómovaný 

kryt s vysokým leskom, kryt 

z ušľachtilej ocele, biely kryt  alebo 

kryt s prípravou na obklad.

Dobré dôvody na sprchové prvky 
Geberit:

• Moderný sprchový odtok   
 inštalovaný v stene

• Osvedčené systémy Geberit aj  
 v sprchových systémoch

• Jednoduché čistenie pomocou  
 dobre prístupného sita  
 na zachytávanie vlasov
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Dávkovač pre WC blok:
Otvoriť, vložiť tabletu, zatvoriť
Tablety pre splachovacie nádržky 
majú oproti závesným osviežovačom 
výhodu v tom, že ich nevidno a ich 
osviežujúci účinok cítiť rovnomerne 
pri každom spláchnutí.

Novinka: praktický systém pre 
splachovacie nádržky

Používať WC blok do splachovacej 
nádržky v prípade toaliet, inštalova-
ných na stene, nie je problematické, 
ale v prípade nádržiek inštalovaných 
v stene sa to nedá, lebo prístup ku 
splachovacej nádržke slúži iba na 
servisné účely. Odteraz však možno 
čistiace tablety používať aj v toale-
tách so zabudovanou splachovacou 

nádržkou. Navyše to viac ako jedno-
ducho umožňuje dávkovač Geberit 
pre WC blok. Stačí otvoriť kryt, vhodiť 
tabletu a kryt zatvoriť.

Kompatibilný systém pre väčšinu WC 
blokov 

Systém sa ľahko montuje, pričom tvo-
rí voliteľné príslušenstvo pre všetky 
ovládacie tlačidlá splachovania 
Geberit radu Sigma (Sigma10, 
Sigma20 a Sigma50). Možno ho 
namontovať bez použitia náradia. 
Systém pozostáva z upevňovacieho 
rámika s pántmi a zo záchytnej 
nádobky na tablety do splachovacej 
nádržky.

Do záchytnej nádobky sú použiteľné 
takmer všetky bežne dostupné WC 
bloky.

Dobré dôvody na nový  
systém na WC blok:

• Žiadne viditeľné závesné    
 osviežovače toaliet

• Rovnomerné rozdelenie  
 účinných látok aj pod okrajom  
 toalety

• Komfortná a jednoduchá  
 obsluha
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Geberit Silent-PP
Geberit Silent-PP je nový hrdlový, 

zvukovo optimalizovaný kanalizačný 

systém. Masívne trojvrstvové rúry  

a hydraulicky optimalizované tvarov-

ky znižujú hlučnosť a robia zo sys-

tému Silent-PP riešenie, ktoré splní aj 

tie najvyššie očakávania. 

Široký sortiment rozmerov, tvaroviek 

a spojovacích kusov umožňuje 

vykonať montáž rýchlo, jednoducho, 

bezpečne a hospodárne. Geberit 

Silent-PP je, samozrejme, kompati-

bilný s našimi systémami Geberit 

SilentDB20 a Geberit PE, napríklad 

pre rýchle napojenie na odpadové 

potrubie. S dodatočnou istotou našej 

záruky na celkový systém.

Dobré dôvody 
na Geberit Silent-PP

• Jednoduchá montáž

• Optimalizované zvukovoizolačné  
 vlastnosti

• Malá dĺžková rozťažnosť

• Vysoká kruhová pevnosť

• Zvýšená odolnosť pri nízkej  
 teplote

• Odolnosť proti UV žiareniu
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Geberit Slovensko s.r.o.

Karadžičova 10

821 08 Bratislava 2

Tel.:  02/49 20 30 71

Fax: 02/49 20 30 72

www.geberit.sk
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Výška prvku Popis

Prvky pre WC

82 cm Ovládanie spredu/zhora pre ovládacie   
tlačidlá "Kappa" → Strana 8

98 cm Ovládanie spredu/zhora pre ovládacie   
tlačidlá "Kappa" → Strana 9

108 cm

Ovládanie spredu → Strana 7

Ovládanie spredu, odsávanie zápachu → Strana 7

Ovládanie spredu, súprava pre tlmenie 
hluku → Strana 6

Prvky pre bidety Nastavite�ná hĺbka 12 - 16 cm → Strana 11

Prvky pre umývadlá 82 cm → Strana 11

Príslušenstvo

Podpory dlhé → Strana 12

Podpory krátke → Strana 12

Protihluková izolácia → Strana 12
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Geberit Kombifix
Montážne prvky pre závesné WC

Montá¾ne prvky pre závesné WC

Splachovacia podomietková nádržka UP320

Použitie
- Pre použitie s WC stojacim na podlahe alebo so závesným WC
- Pre podomietkovú montáž
- Pre použitie na súkromné, verejno-súkromné a verejné účely
- Pre zabudovanie pri renováciách alebo novostavbách

Vlastnosti
- Ovládanie spredu
- Dvojité splachovanie ovládacími tlačidlami Sigma50, Sigma20, 

Samba alebo Bolero
- Jednoduché splachovanie tlačidlom Sigma10
- Splachovanie Štart-Stop tlačidlami Rumba, Mambo alebo Tango
- Nastavite�né množstvo vody na splachovanie
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Podomietková nádržka pre montáž a servis bez náradia
- Stavebná ochrana pre montáž a skrátenie bez náradia
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkos�ou a 

nečistotou
- Tlačidlové tyčky odhlučnené, rýchle nastavenie bez náradia
- Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
- Pripojenie vody vzadu/hore v strede
- Univerzálne pripojenie vody kompatibilné s MeplaFix, montáž a 

ovládanie bez náradia
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu pripojite�ná bez náradia
- Pripojené splachovacie koleno
- Predmontovaný pripevňovací uholník

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Univerzálne pripojenie R 1/2" integrovaným rohovým ventilom
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- Splachovacie koleno so stavebnou ochranou
- Ochranná zátka splachovacej rúry
- 2 oce�ové pásky pre osadenie do niky
- 2 pripevňovacie uholníky
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Rozsah dodávky
- Neobsahuje: ovládacie tlačidlo

Kombifix prvok pre závesné WC s nádržkou UP320

Použitie
- Pre napojenie sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Pre závesné WC so vzdialenos�ou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Nevhodný pre zabetónovanie
- Nevhodný pre zabudovanie do �ahkých priečok
Vlastnosti
- UP 320 podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Dvojité splachovanie ovládacími tlačidlami Sigma50, Sigma20, 

Samba alebo Bolero
- Jednoduché splachovanie tlačidlom Sigma10
- Splachovanie Štart-Stop tlačidlami Rumba, Mambo alebo Tango
- Nastavite�né množstvo vody na splachovanie
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Podomietková nádržka pre montáž a servis bez náradia
- Stavebná ochrana pre montáž a skrátenie bez náradia
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkos�ou a 

nečistotou
- Tlačidlové tyčky odhlučnené, rýchle nastavenie bez náradia
- Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
- Pripojenie vody vzadu/hore v strede
- Univerzálne pripojenie vody kompatibilné s MeplaFix, montáž a 

ovládanie bez náradia
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu pripojite�ná bez náradia
- Pripevnenie pre odpadové koleno montovate�né spredu
- Pozinkovaný oce�ový rám, s nanesenou práškovou farbou, farba 

Geberit modrá, 4 upevňovacie spony
Technické údaje

Rozsah dodávky
- Pripojenie vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilom a ručným 

kolečkom
- Splachovacie koleno
- Ochranná zátka
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- Odpadové koleno, ø 90 mm
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, ø 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ø 90/110 mm 
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit 

AquaClean
- Výplňový segment
- Súprava pre tlmenie hluku
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládacie tlačidlo
Údaje pre objednávku

Montážne prvky pre závesné WC 

Prevádzkový tlak 0,02-1 MPa

Prevádzková teplota vody max. 25 °C

Splachovanie Štart-Stop 6 / 7,5 l

Množstvo splachovacej vody - výrobné 
nastavenie

6 a 3 l

Rozsah nastavenia ve�kého splachovania 6 / 7,5 l

Rozsah nastavenia malého splachovania 3 - 4 l

Položka č. Popis
109.300.00.5 Splachovacia podomietková nádržka UP320

41

108

51

1045

235

23

100

R1/2

44

30

135

0

365

845

41

0

100

12 2-9

Splachovanie Štart-Stop 6 / 7,5 l

Prevádzkový tlak 0,02-1 MPa

Prevádzková teplota vody max. 25 °C

Množstvo splachovacej vody - výrobné nastavenie 6 a 3 l

Rozsah nastavenia ve�kého splachovania 6 / 7,5 l

Rozsah nastavenia malého splachovania 3 - 4 l

Položka č. Popis
110.300.00.5 Kombifix prvok pre závesné WC s nádržkou UP320

1045

76 108

195 30

18/23

0

23

100

42
R½

65

0

100

41

12 9

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Kombifix prvok pre závesné WC s nádržkou UP320 s 
pripojením pre odsávanie zápachu

Použitie
- Pre napojenie sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Pre závesné WC so vzdialenos�ou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre pripojenie externého odsávania zápachu
- Nevhodný pre zabetónovanie
- Nevhodný pre zabudovanie do �ahkých priečok
Vlastnosti
- UP 320 podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Dvojité splachovanie ovládacími tlačidlami Sigma50, Sigma20, 

Samba alebo Bolero
- Jednoduché splachovanie tlačidlom Sigma10
- Splachovanie Štart-Stop tlačidlami Rumba, Mambo alebo Tango
- Nastavite�né množstvo vody na splachovanie
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Podomietková nádržka pre montáž a servis bez náradia
- Stavebná ochrana pre montáž a skrátenie bez náradia
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkos�ou a 

nečistotou
- Tlačidlové tyčky odhlučnené, rýchle nastavenie bez náradia
- Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
- Pripojenie vody vzadu/hore v strede
- Univerzálne pripojenie vody kompatibilné s MeplaFix, montáž a 

ovládanie bez náradia
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu pripojite�ná bez náradia
- Pripevnenie pre odpadové koleno montovate�né spredu
- Pozinkovaný oce�ový rám, s nanesenou práškovou farbou, farba 

Geberit modrá, 4 upevňovacie spony
- Pripojite�né externé odsávanie nad splachovacím kolenom
Technické údaje

Rozsah dodávky
- Pripojenie vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilom a ručným 

kolečkom
- Splachovacie koleno s pripojením pre odsávanie zápachu
- Ochranná zátka
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- Pripojovacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, ø 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ø 90/110 mm 
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit 

AquaClean
- Súprava pre tlmenie hluku
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládacie tlačidlo
Údaje pre objednávku

Montážny prvok Kombifix pre závesné WC s nádržkou 
UP320

Použitie
- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Pre závesné WC so vzdialenos�ou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Nevhodný pre zabetónovanie
- Nevhodný pre zabudovanie do �ahkých priečok

Vlastnosti
- UP 320 podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Dvojité splachovanie ovládacími tlačidlami Sigma50, Sigma20, 

Samba alebo Bolero
- Jednoduché splachovanie tlačidlom Sigma10
- Splachovanie Štart-Stop tlačidlami Rumba, Mambo alebo Tango
- Nastavite�né množstvo vody na splachovanie
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Podomietková nádržka pre montáž a servis bez náradia
- Stavebná ochrana pre montáž a skrátenie bez náradia
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkos�ou a 

nečistotou
- Tlačidlové tyčky odhlučnené, rýchle nastavenie bez náradia
- Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
- Pripojenie vody vzadu/hore v strede
- Univerzálne pripojenie vody kompatibilné s MeplaFix, montáž a 

ovládanie bez náradia
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu pripojite�ná bez náradia
- Pripevnenie pre odpadové koleno montovate�né spredu
- Pozinkovaný oce�ový rám, s nanesenou práškovou farbou, farba 

Geberit modrá, 4 upevňovacie spony

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Univerzálne pripojenie R 1/2" integrovaným rohovým ventilom
- Splachovacie koleno
- Ochranná zátka
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- Odpadové koleno, PE-HD, ø 110 mm
- Pripojovacia súprava pre WC, ø 90 mm
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Pripevňovací materiál
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit 

AquaClean
- Neobsahuje: ovládacie tlačidlo

Údaje pre objednávku

Splachovanie Štart-Stop 6 / 7,5 l

Prevádzkový tlak 0,02-1 MPa

Prevádzková teplota vody max. 25 °C

Množstvo splachovacej vody - výrobné nastavenie 6 a 3 l

Rozsah nastavenia ve�kého splachovania 6 / 7,5 l

Rozsah nastavenia malého splachovania 3 - 4 l

Položka č. Popis

110.367.00.5 Kombifix prvok pre závesné WC s nádržkou UP320 
s pripojením pre odsávanie zápachu

1045

76 108

195 30

18/23

0

100

23

42
R½

65

0

100

41

12

12-205

9

Splachovanie Štart-Stop 6 / 7,5 l

Prevádzkový tlak 0,02-1 MPa

Prevádzková teplota vody max. 25 °C

Množstvo splachovacej vody - výrobné 
nastavenie

6 a 3 l

Rozsah nastavenia ve�kého splachovania 6 / 7,5 l

Rozsah nastavenia malého splachovania 3 - 4 l

Položka č. Popis

110.302.00.5 Montážny prvok Kombifix ECO pre závesné WC s 
nádržkou UP320

1045

76 108

195 30

18/23

0

23

100

42
R½

55

0

100

41

12 9

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Geberit Kombifix
Montážne prvky pre závesné WC

Kombifix pre závesné WC s nádržkou do steny UP720

Použitie
- Pre závesné WC so vzdialenos�ou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Nevhodný pre zabetónovanie
- Nevhodný pre zabudovanie do �ahkých priečok

Údaje pre objednávku

Kombifix pre závesné WC s nádržkou do steny UP200 
pre tlačidlá Kappa, montážna výška 82 cm

Použitie
- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Pre závesné WC so vzdialenos�ou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Nevhodný pre zabetónovanie
- Nevhodný pre zabudovanie do �ahkých priečok

Vlastnosti
- Montážna výška 82 cm
- Nádržka do steny UP200 s ovládaním spredu/zhora
- Nádržka izolovaná voči orosovaniu
- Splachovanie pre dve množstvá vody
- Nastavite�né množstvo vody na splachovanie
- Pripevnenie odpadového kolena objímkou
- Montážny rám s nanesenou práškovou farbou, modrý
- Stavebná ochrana s možnos�ou skrátenia
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu upevnite�ná rukou
- Jednoduché nastavenie tyčiniek ovládacieho tlačidla
- Nastavite�ná hĺbka osadenia, 16.5 - 23.5 cm
- Pripojenie vody v�avo

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Univerzálne pripojenie R 1/2" integrovaným rohovým ventilom
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- Odpadové koleno, ø 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ø 90/110 mm
- Pripojovacia súprava pre WC, ø 90 mm
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- 4 pripevňovacie uholníky
- Pripevňovací materiál
- Súprava pre tlmenie hluku
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit 

AquaClean
- Neobsahuje: ovládacie tlačidlo

Údaje pre objednávku

Položka č. Popis
110.772.00.1 Kombifix prvok pre závesné WC s nádržkou UP720

0

23

100

R1/2

18/23

505

8

77

109

195 30

0

100

9

1-58

41

Prevádzkový tlak 0,02-1 MPa

Prevádzková teplota vody max. 25 °C

Množstvo splachovacej vody - výrobné 
nastavenie

6 a 3 l

Rozsah nastavenia ve�kého splachovania 6 / 9 l

Rozsah nastavenia malého splachovania 3 - 4 l

Položka č. Popis
110.250.00.1 KF WC H82 UP200 110 

51

42

22

0

82

R1/2

18/23

755

195 30

75

91

6

66

40 

0 

min. 165

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Montážne prvky pre pisoáre
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Kombifix pre závesné WC s nádržkou do steny UP200 
pre tlačidlá Kappa, montážna výška 98 cm

Použitie
- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Pre závesné WC so vzdialenos�ou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Nevhodný pre zabetónovanie
- Nevhodný pre zabudovanie do �ahkých priečok

Vlastnosti
- Montážna výška 98 cm
- Nastavite�ná hĺbka osadenia, 16.5 - 23.5 cm
- Nádržka do steny UP200 s ovládaním spredu/zhora
- Nádržka izolovaná voči orosovaniu
- Splachovanie pre dve množstvá vody
- Nastavite�né množstvo vody na splachovanie
- Pripevnenie odpadového kolena objímkou
- Montážny rám s nanesenou práškovou farbou, modrý
- Stavebná ochrana s možnos�ou skrátenia
- Jednoduché nastavenie tyčiniek ovládacieho tlačidla
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu upevnite�ná rukou
- Pripojenie vody v�avo

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Univerzálne pripojenie R 1/2" integrovaným rohovým ventilom
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- Odpadové koleno, PE-HD, ø 90/110 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ø 90/110 mm
- Ochranná zátka
- Odpadové koleno, ø 90 mm
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- 2 upevňovacie uholníky
- Pripevňovací materiál
- Súprava pre tlmenie hluku
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit 

AquaClean
- Neobsahuje: ovládacie tlačidlo

Údaje pre objednávku

Montá¾ne prvky pre pisoáre

Prvok Kombifix pre pisoáre Universal

Použitie
- Pre montáž pisoárov
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre montáž infračervených alebo pneumatických ovládaní 

splachovania pisoárov HyTronic alebo HyTouch s ve�kos�ou dosky 
13 x 13 cm

- Nevhodný pre zabudovanie do �ahkých priečok
Vlastnosti
- Nastavite�ná montážna hĺbka, 8 - 12,5 cm
- Montážna hĺbka bez spevňujúceho uholníka 7,5 cm
- Prípojka vody 1/2", kompatibilná s MeplaFix
- Prípojka vody montovate�ná bez použitia náradia
- Prípojka vody radiálne tesniaca
- Uzatvárací ventil s predmontovanou škrtiacou klapkou
- Namontovaná preplachová rúrka na preplachovanie potrubia
- Pripojovacia svorka elektro k dispozícii
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkos�ou a 

nečistotou
- Stavebná ochrana s možnos�ou skrátenia
- Prepojenie medzi ventilom a nátokom do pisoáru hadicou
- Upevnenie keramiky pomocou závitovej tyče M8, nastavite�ná 

výška a odstup
- Upevnenie odpadového kolena výškovo nastavite�né a zvukovo 

izolované
- Upevnenie prívodu ø 32 mm výškovo nastavite�né
- Prídavné pripevnenie keramiky je možné pomocou príslušenstva
- Prestavba pre pisoáre s rozprašovacou hlavou možná s použitím 

príslušenstva
Technické údaje

Rozsah dodávky
- Podomietkové teleso, uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, 

preplachová rúrka a pripojovacia svorka
- Ochranná doska s krytom
- Univerzálne pripojenie R 1/2"
- Pripojovacie potrubie medzi prívodným kolenom ø 32 mm a 

keramikou, vrátane tesnenia
- Zápachová uzávierka s odsávaním ø 50 mm, vrátane tesnenia
- Odpadové koleno redukované ø 63/57 mm na ø 50/44 mm, vrátane 

tesnenia
- 2 závitové tyče M8 pre upevnenie pisoára
- 4 pripevňovacie uholníky
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládanie splachovania
Údaje pre objednávku

Prevádzkový tlak 0,02-1 MPa

Prevádzková teplota vody max. 25 °C

Množstvo splachovacej vody - výrobné 
nastavenie

6 a 3 l

Rozsah nastavenia ve�kého splachovania 6 / 9 l

Rozsah nastavenia malého splachovania 3 - 4 l

Položka č. Popis
110.255.00.1 KF WC H98 UP200 110

66

42

23

915

0

98

R1/2

18/23

195 30

91

107

6

66

41 

0 

min. 165

Montážne prvky pre pisoáre

Prietok pri 1 bar
0,24 / 0,3 (bez

regulátora prietoku)
l/s

Skúšobný tlak vody 0.16 MPa

Skúšobný tlak vzduchu/
inertného plynu

0.3 MPa

Vlhkos� vzduchu < 100 % relative

Prevádzkový tlak 0,1 - 0,8 MPa

Prevádzková teplota vody max. 30 °C

Položka č. Popis
457.611.00.1 Prvok Kombifix pre pisoáre Universal

42

0

R1/2

109-127

100

17-37

max. 65

75-33

min. 9

9-29
9

8-125

100-118 

0

75

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Geberit Kombifix
Montážne prvky pre pisoáre

Prvok Kombifix pre pisoár, Universal, ovládanie zhora

Použitie
- Pre montáž pisoárov
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre montáž pneumatických ovládaní splachovania pisoárov 

HyTouch s ve�kos�ou dosky 13 x 13 cm
- Pre ovládanie splachovania zhora
- Nevhodný pre zabudovanie do �ahkých priečok

Vlastnosti
- Montážna výška 95 cm
- Prípojka vody 1/2", kompatibilná s MeplaFix
- Prípojka vody montovate�ná bez použitia náradia
- Prípojka vody radiálne tesniaca
- Uzatvárací ventil s predmontovanou škrtiacou klapkou
- Namontovaná preplachová rúrka na preplachovanie potrubia
- Pripojovacia svorka elektro k dispozícii
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkos�ou a 

nečistotou
- Stavebná ochrana s možnos�ou skrátenia
- Prepojenie medzi ventilom a nátokom do pisoáru hadicou
- Upevnenie prívodu ø 32 mm výškovo nastavite�né
- Upevnenie keramiky pomocou závitovej tyče M8, nastavite�ná 

výška a odstup
- Upevnenie odpadového kolena výškovo nastavite�né a zvukovo 

izolované
- Prídavné pripevnenie keramiky je možné pomocou príslušenstva
- Prestavba pre pisoáre s rozprašovacou hlavou možná s použitím 

príslušenstva

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Podomietkové teleso, uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, 

preplachová rúrka a pripojovacia svorka
- Ochranná doska s krytom
- Univerzálne pripojenie R 1/2"
- Pripojovacie potrubie medzi prívodným kolenom ø 32 mm a 

keramikou, vrátane tesnenia
- Zápachová uzávierka s odsávaním ø 50 mm, vrátane tesnenia
- Odpadové koleno redukované ø 63/57 mm na ø 50/44 mm, vrátane 

tesnenia
- 2 závitové tyče M8 pre upevnenie pisoára
- 4 pripevňovacie uholníky
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládanie splachovania

Údaje pre objednávku

Prvok Kombifix pre pisoáre, Universal, skryté ovládanie

Použitie
- Pre montáž pisoárov
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre montáž skrytého ovládania splachovania pisoára
- Nevhodný pre zabudovanie do �ahkých priečok
Vlastnosti
- Upevnenie keramiky pomocou závitovej tyče M8, nastavite�ná 

výška a odstup
- Upevnenie odpadového kolena výškovo nastavite�né a zvukovo 

izolované
- Výškovo nastavite�ná prípojka vody
- Nastavite�ná montážna hĺbka, 8 - 12,5 cm
- Montážna hĺbka bez spevňujúceho uholníka 7,5 cm
- Prípojka vody 1/2", kompatibilná s MeplaFix
- Prípojka vody montovate�ná bez použitia náradia
- Prípojka vody radiálne tesniaca
- Uzatvárací ventil s predmontovanou škrtiacou klapkou
- Namontovaná preplachová rúrka na preplachovanie potrubia
- Pripojovacia svorka elektro k dispozícii
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkos�ou a 

nečistotou
- Stavebná ochrana s možnos�ou skrátenia
- Prepojenie medzi ventilom a nátokom do pisoáru hadicou
- Upevnenie prívodu ø 32 mm výškovo nastavite�né
- Prídavné pripevnenie keramiky je možné pomocou príslušenstva
- Prestavba pre pisoáre s rozprašovacou hlavou možná s použitím 

príslušenstva
Technické údaje

Rozsah dodávky
- Podomietkové teleso, uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, 

preplachová rúrka a pripojovacia svorka
- Ochranná doska s krytom
- Univerzálne pripojenie R 1/2"
- Pripojovacie potrubie medzi prívodným kolenom ø 32 mm a 

keramikou, vrátane tesnenia
- Odpadové koleno PE-HD redukované z ø 63/57 mm na ø 50/

44 mm
- 2 závitové tyče M8 pre upevnenie pisoára
- 4 pripevňovacie uholníky
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládanie splachovania

Údaje pre objednávku

Prietok pri 1 bar
0,24 / 0,3 (bez

regulátora prietoku)
l/s

Skúšobný tlak vody 0.16 MPa

Skúšobný tlak vzduchu/
inertného plynu

0.3 MPa

Vlhkos� vzduchu < 100 % relative

Prevádzkový tlak 0,1 - 0,8 MPa

Prevádzková teplota vody max. 30 °C

Položka č. Popis
457.612.00.1 KF UR Universal H98 R8 ovlád. hore

42

0

R1/2

95

795

125-265

max. 585

75-33

95

0

min. 165

Prietok pri 1 bar
0,24 / 0,3 (bez regulátora

prietoku)
l/s

Skúšobný tlak vody 0.16 MPa

Skúšobný tlak vzduchu/
inertného plynu

0.3 MPa

Vlhkos� vzduchu < 100 % relative

Prevádzkový tlak 0,1 - 0,8 MPa

Prevádzková teplota 
vody max.

30 °C

Položka č. Popis

457.689.00.1 Prvok Kombifix pre pisoáre Universal so skrytým 
ovládaním

109-127
100

0-20

0

42

75-33

R1/2max. 81
min. 31

75

8-125

9

0

0-20
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Geberit Kombifix
Montážne prvky pre bidety / Montážne prvky pre umývadlá

Katalóg výrobkov 2009/2010 11

Montá¾ne prvky pre bidety / Montá¾ne prvky pre umývadlá

Kombifix pre bidet, hĺbkovo nastavite�ný 12 - 16 cm, 
univerzálne pripojenie vody

Použitie
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre bidety so vzdialenos�ou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Nevhodný pre zabudovanie do �ahkých priečok

Vlastnosti
- Pozinkovaný oce�ový rám
- Nastavite�ná hĺbka osadenia 12 - 16 cm
- Výškovo nastavite�ná doska pre pripojenie armatúr
- Upevnenie odpadového kolena výškovo nastavite�né a zvukovo 

izolované

Rozsah dodávky
- 2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
- Odpadové koleno, PE-HD, ø 50 mm, predĺžené
- Tesnenie ø 44/32 mm
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Montá¾ne prvky pre umývadlá

Kombifix pre umývadlo, hĺbkovo nastavite�ný, 
odpadové koleno, univerzálne pripojenie vody

Použitie
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre umývadlá s nastavite�nou vzdialenos�ou upevnenia 17 - 28 cm 
- Nevhodný pre zabudovanie do �ahkých priečok

Vlastnosti
- Montážna výška 82 cm
- Pozinkovaný oce�ový rám
- Nastavite�ná hĺbka osadenia 8 - 19 cm
- Výškovo nastavite�ná doska pre pripojenie armatúr
- Pripevnenie odpadového kolena zvukovo izolované

Rozsah dodávky
- 2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
- Odpadové koleno, PE-HD, ø 50 mm, predĺžené
- Tesnenie ø 44/32 mm
- 2 závitové tyče M10 pre upevnenie keramiky
- 4 nastavite�né uholníky
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Montážne prvky pre bidety

Položka č. Popis
457.530.00.1 KF pre bidet

80
90

100
110

120
130

140
150

160
170

180
190

200
210

220
230

240
250

260
270

280
290

300
310

320
330

340 
350

360 
964.161.00.0

80
90

100
110

120
130

140
150

160
170

180
190

200
210

220
230

240
250

260
270

280
290

300
310

320
330

340 
350

360 
964.162.00.0

18/23

8-37

552

361

X

0

12

Montážne prvky pre umývadlá

Položka č. Popis
457.430.00.1 KF pre umývadlo pre stojankovú batériu

35

17-28

A

0

C

335
55

55

153

76

7

85–1

8-19
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Geberit Kombifix
Príslušenstvo

Príslu¹enstvo

Kombifix stojky s  platničkami

Použitie
- Pre �ubovo�né umiestnenie montážnych prvkov Kombifix 
- Pre montážne prvky Kombifix pre závesné WC, Geberit AquaClean, 

a bidety
- Pre hrúbku podlahy 0 - 25 cm
- Nevhodný pre zabudovanie do �ahkých priečok
- Nevhodný pre montážny prvok Kombifix Urinal

Vlastnosti
- Štvoruholníkový profil, pozinkovaný

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Protihluková podložka pre závesné WC a závesný 
bidet

Použitie
- Pre závesné WC a závesný bidet
- Pre keramiku so vzdialenos�ou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre protihlukovú izoláciu WC a bidetu

Vlastnosti
- Biela

Technické údaje

Rozsah dodávky
- 2 protihlukové návleky

Údaje pre objednávku

Kombifix podpery

Použitie
- Pre �ubovo�né umiestnenie montážnych prvkov Kombifix 
- Pre montážne prvky Kombifix pre závesné WC, Geberit AquaClean, 

a bidety
- Pre hrúbku podlahy 0 - 15 cm
- Nevhodný pre zabudovanie do �ahkých priečok
- Nevhodný pre montážny prvok Kombifix Urinal

Vlastnosti
- Pozinkovaný povrch

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Rúrková chránička pre prívod vody do sprchovacieho 
WC pre podomietkové splachovacie nádržky

Použitie
- Pre pripojenie Geberit AquaClean k splachovacím podomietkovým 

nádržkám

Údaje pre objednávku

Kombifix výplň pre UP300

Technické údaje

Údaje pre objednávku

Príslušenstvo

Konštrukčný materiál oce�

Položka č. Popis Farba
457.872.26.1 Kombifix-stojka s platničkou Matne pozinkované

Materiál Polyethylén-pena

Položka č. Popis
156.050.00.1 Protihluková podložka

15

86

7

25

40

42

Položka č. Popis Farba
457.888.26.1 Kombifix- podpery Matne pozinkované

Položka č. Popis
242.010.00.1 Rúrková chránička pre sprchovacie WC

Materiál Styroporová  pena

Položka č. Popis
457.800.00.1 KF výplň pre UP300

4

49

15
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Geberit Kombifix
Príslušenstvo

Katalóg výrobkov 2009/2010 13

KF výplň pre UP320

Technické údaje

Údaje pre objednávku

Súprava odsávania zápachu pre UP320 s pripojovacím 
potrubím a ventilátorom

Použitie
- Pre použitie s prvkami Sanbloc, GIS, Duofix a Kombifix pre WC s 

pripojením pre odsávanie zápachu

Rozsah dodávky
- Podomietková krabica pre ventilátor
- Aerotec90 hliníková ohybná rúra s pripevňovacím materiálom a s 

pripojovacou tvarovkou
- Redukcia DN 80 / 50 pre odsávanie zápachu
- Pripojovacia rúra s kolenom a pripevňovacím materiálom

Údaje pre objednávku

Súprava odsávania zápachu pre UP320 s pripojovacím 
potrubím 

Použitie
- Pre použitie s prvkami Sanbloc, GIS, Duofix a Kombifix pre WC s 

pripojením pre odsávanie zápachu

Rozsah dodávky
- Aerotec90 hliníková ohybná rúra s pripevňovacím materiálom a s 

pripojovacou tvarovkou
- Redukcia DN 80 / 50 pre odsávanie zápachu
- Pripojovacia rúra s kolenom a pripevňovacím materiálom

Údaje pre objednávku

Súprava odsávania zápachu pre UP320

Použitie
- Pre použitie s prvkami Sanbloc, GIS, Duofix a Kombifix pre WC s 

pripojením pre odsávanie zápachu

Rozsah dodávky
- Aerotec90 hliníková ohybná rúra s pripevňovacím materiálom a s 

pripojovacou tvarovkou
- Redukcia DN 80 / 50 pre odsávanie zápachu

Údaje pre objednávku

Materiál Styroporová  pena

Položka č. Popis
457.801.00.1 KF výplň pre UP320

Položka č. Popis

349.351.00.1 Súprava odsávania zápachu pre UP320 s 
pripojovacím potrubím a ventilátorom

230

ø 80

55

79
24

ø 50

ø 50

Položka č. Popis

349.352.00.1 Súprava odsávania zápachu pre UP320 s 
pripojovacím potrubím 

Položka č. Popis
349.353.00.1 Súprava odsávania zápachu pre UP320

230

ø 80

ø 50

ø 50

230

ø 80

ø 50
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Ovládacie tlačidlá
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Popis

Ovládacie 
tlačidlá

 Dvojtlačidlá

Ovládacie tlačidlo "Samba" → Strana 58

Ovládacie tlačidlo "Bolero" → Strana 58

Ovládacie tlačidlo "Kappa20" → Strana 62

Štart - stop

Ovládacie tlačidlo "Rumba" → Strana 59

Ovládacie tlačidlo "Tango" → Strana 59

Ovládacie tlačidlo "Mambo" → Strana 60

Náhradné diely

Dvojtlačidlá Ovládacie tlačidlo "Twinline" → Strana 64

Štart - stop
Ovládacie tlačidlo "200F" → Strana 63

Ovládacie tlačidlo "Highline" → Strana 63

Príslušenstvo
Predlžovacia súprava → Strana 65

Krycie dosky → Strana 64
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Ovládacie tlačidlá
Ovládacie tlačidlá pre UP320

Ovládacie tlaèidlá pre UP320

Ovládacie tlačidlo Samba, plast

Použitie
- Ovládacie tyčinky
- Pre splachovanie podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre dve množstvá vody
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP300
- Pre použitie s nádržkami UP320
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP700
- Pre ovládanie spredu
- Nevhodné pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit 

Twinline, Geberit UP100 a UP200

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Ovládacia tyčinka
- Poistka voči pretočeniu
- Nastavite�ná úchytka
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Ovládacie tlačidlo Bolero, plast

Použitie
- Pre splachovanie podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre dve množstvá vody
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP300
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP700
- Pre použitie s nádržkami UP320
- Pre ovládanie spredu
- Nevhodné pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit 

Twinline, Geberit UP100 a UP200

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Ovládacia tyčinka
- Poistka voči pretočeniu
- Nastavite�ná úchytka
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Ovládacie tlačidlá pre UP320

Sila na spustenie < 20 N

Materiál plast

Položka č. Farba
115.770.10.1 Bahama béžová

115.770.11.1 Alpská biela

115.770.21.1 Lesklý chróm

115.770.46.1 Matný chróm

115.770.CG.1 Manhattan

115.770.DK.1 Biela matná

115.770.DT.1 Uš�achtilá mosadz

115.770.DW.1 Čierna RAL 9005

115.770.EP.1 Pergamon

115.770.FB.1 Egejská

115.770.FR.1 Star white

115.770.GM.1 Satinox

115.770.KB.1 Lesklý chróm / štrukturovaný

164

246 15  

Sila na spustenie < 20 N

Materiál plast

Položka č. Farba
115.777.10.1 Bahama béžová

115.777.11.1 Alpská biela

115.777.21.1 Lesklý chróm

115.777.46.1 Matný chróm

115.777.CG.1 Manhattan

115.777.DK.1 Biela matná

115.777.DT.1 Uš�achtilá mosadz

115.777.DW.1 Čierna RAL 9005

115.777.EP.1 Pergamon

115.777.FB.1 Egejská

115.777.FR.1 Star White

115.777.GM.1 Satinox

115.777.KB.1 Lesklý chróm / štrukturovaný

164

246 14
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Ovládacie tlačidlá pre UP320
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Ovládacie tlačidlo Rumba, plast

Použitie
- Pre splachovanie podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre splachovanie  s funkciou štart-stop
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP300
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP700
- Pre použitie s nádržkami UP320
- Pre ovládanie spredu
- Pre splachovanie Geberit UPpowerflush
- Nevhodné pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit 

Twinline, Geberit UP100 a UP200

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Funkčný diel štart stop
- Ovládacia tyčinka
- Nastavite�ná úchytka
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Ovládacie tlačidlo Tango, zinkový odliatok, 
priskrutkovate�né

Použitie
- Pre splachovanie podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre splachovanie  s funkciou štart-stop
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP300
- Pre použitie s nádržkami UP320
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP700
- Pre ovládanie spredu
- Pre splachovanie Geberit UPpowerflush
- Nevhodné pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit 

Twinline, Geberit UP100 a UP200

Vlastnosti
- Priskrutkovate�né

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Funkčný diel štart stop
- Ovládacia tyčinka
- Nastavite�ná úchytka
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Sila na spustenie < 20 N

Materiál plast

Položka č. Farba
115.750.10.1 Bahama béžová

115.750.11.1 Alpská biela

115.750.21.1 Lesklý chróm

115.750.46.1 Matný chróm

115.750.CG.1 Manhattan

115.750.DK.1 Biela matná

115.750.DT.1 Uš�achtilá mosadz

115.750.DW.1 Čierna RAL 9005

115.750.EP.1 Pergamon

115.750.FB.1 Egejská

115.750.FR.1 Star white

115.750.GM.1 Satinox

115.750.KB.1 Lesklý chróm / štrukturovaný

164

246 15  

Sila na spustenie < 20 N

Materiál zinkový odliatok

Položka č. Farba
115.760.11.1 Alpská biela

115.760.21.1 Lesklý chróm

115.760.45.1 Pozlátená

115.760.46.1 Matný chróm

115.760.DT.1 Uš�achtilá mosadz

115.760.EP.1 Pergamon

115.760.GM.1 Satinox

115.760.HC.1 Paládium matné

115.760.KA.1 Lesklý/matný chróm

164

246 1
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Ovládacie tlačidlá
Ovládacie tlačidlá pre UP320

Ovládacie tlačidlo Mambo, chrómová oce�, 
priskrutkovate�né

Použitie
- Pre splachovanie podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre splachovanie  s funkciou štart-stop
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP300
- Pre použitie s nádržkami UP320
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP700
- Pre ovládanie spredu
- Pre splachovanie Geberit UPpowerflush
- Nevhodné pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit 

Twinline, Geberit UP100 a UP200

Vlastnosti
- Priskrutkovate�né

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Funkčný diel štart stop
- Ovládacia tyčinka
- Nastavite�ná úchytka
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Ovládacie tlačidlo Sigma10

Použitie
- Pre použitie s nádržkami UP320
- Pre jedno množstvo vody 
- Pre splachovanie podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre ovládanie spredu
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP300
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP700
- Nevhodné pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit 

Twinline, Geberit UP100 a UP200

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Pripevňovací rám
- Ovládacia tyčinka
- Nastavite�ná úchytka

Údaje pre objednávku

Sila na spustenie < 20 N

Konštrukčný materiál Chrómová oce�

Položka č. Popis
115.751.00.1 Ovládacie tlačidlo Mambo

164

246 25

Sila na spustenie < 20 N

Materiál plast

Položka č. Farba
115.758.KL.1 Biela / matný chróm / matný chróm

115.758.KN.1 Matný chróm / lesklý chróm / matný chróm

115.758.KM.1 Čierna / lesklý chróm / čierna

115.758.KH.1 Lesklý chróm / matný chróm / lesklý chróm

115.758.KK.1 Biela / pozlátená / biela

115.758.KJ.1 Biela / lesklý chróm / biela

164

246 11

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk



Ovládacie tlačidlá
Ovládacie tlačidlá pre UP320

Katalóg výrobkov 2009/2010 61

Ovládacie tlačidlo Sigma20

Použitie
- Pre použitie s nádržkami UP320
- Pre dve množstvá vody
- Pre splachovanie podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre ovládanie spredu
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP300
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP700
- Nevhodné pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit 

Twinline, Geberit UP100 a UP200
Technické údaje

Rozsah dodávky
- Pripevňovací rám
- Nastavite�ná úchytka
- Ovládacie tyčinky
Údaje pre objednávku

Ovládacie tlačidlo Sigma50 pre individuálnu úpravu

Použitie
- Pre použitie s nádržkami UP320
- Pre dve množstvá vody
- Pre splachovanie podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre ovládanie spredu
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP300
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP700
- Nevhodné pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit 

Twinline, Geberit UP100 a UP200

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Pripevňovací rám
- Nastavite�ná úchytka
- Ovládacie tyčinky
- Neobsahuje: Dizajnovú povrchovú úpravu

Údaje pre objednávku

Ovládacie tlačidlo Sigma50

Použitie
- Pre použitie s nádržkami UP320
- Pre dve množstvá vody
- Pre splachovanie podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre ovládanie spredu
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP300
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP700
- Nevhodné pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit 

Twinline, Geberit UP100 a UP200
Technické údaje

Rozsah dodávky
- Pripevňovací rám
- Nastavite�ná úchytka
- Ovládacie tyčinky

Údaje pre objednávku

Ovládacie tlačidlo Sigma50

Použitie
- Pre použitie s nádržkami UP320
- Pre dve množstvá vody
- Pre splachovanie podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre ovládanie spredu
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP300
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP700
- Nevhodné pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit 

Twinline, Geberit UP100 a UP200

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Pripevňovací rám
- Nastavite�ná úchytka
- Ovládacie tyčinky

Údaje pre objednávku

Sila na spustenie < 20 N

Materiál plast

Položka č. Farba
115.778.KH.1 Lesklý chróm / matný chróm / lesklý chróm

115.778.KN.1 Matný chróm / lesklý chróm / matný chróm

115.778.KM.1 Čierna / lesklý chróm / čierna

115.778.KK.1 Biela / pozlátená / biela

115.778.KJ.1 Biela / lesklý chróm / biela

115.778.KL.1 Biela / matný chróm / matný chróm

Sila na spustenie < 20 N

Položka č. Popis
115.788.00.1 Ovládacie tlačidlo Sigma50 

164

246 11

164

246 14

Sila na spustenie < 20 N

Položka č. Farba
115.788.SC.1 Biele sklo ornamentové

115.788.SE.1 Satinované sklo zelené

115.788.SD.1 Dymové sklo zrkadlové

Sila na spustenie < 20 N

Položka č. Farba
115.788.DW.1 Čierna

115.788.11.1 Biela

115.788.EP.1 Pergamon

164

246 14

164

246 14
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Ovládacie tlačidlá
Ovládacie tlačidlá pro UP200

Ovládacie tlaèidlá pro UP200

Ovládacie tlačidlo Kappa20

Použitie
- Pre podomietkové splachovacie nádržky UP200
- Pre ovládanie zhora/spredu
- Pre dve množstvá vody
- Pre splachovanie podomietkových splachovacích nádržiek Geberit

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Ovládacie tyčinky
- Nastavite�ná úchytka
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Ovládacie tlačidlo Kappa50

Použitie
- Pre podomietkové splachovacie nádržky UP200
- Pre ovládanie zhora/spredu
- Pre dve množstvá vody
- Pre splachovanie podomietkových splachovacích nádržiek Geberit

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Ovládacie tyčinky
- Nastavite�ná úchytka
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Ovládacie tlačidlo Kappa50

Použitie
- Pre podomietkové splachovacie nádržky UP200
- Pre ovládanie zhora/spredu
- Pre dve množstvá vody
- Pre splachovanie podomietkových splachovacích nádržiek Geberit

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Ovládacie tyčinky
- Nastavite�ná úchytka
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Ovládacie tlačidlá pro UP200

Konštrukčný materiál plast

Položka č. Farba
115.228.10.1 Bahama béžová

115.228.11.1 Alpská biela

115.228.21.1 Lesklý chróm

115.228.46.1 Matný chróm

115.228.CG.1 Manhattan

115.228.DK.1 Biela matná

115.228.DT.1 Uš�achtilá mosadz

115.228.DW.1 Čierna RAL 9005

115.228.EP.1 Pergamon

115.228.FB.1 Egejská

115.228.FR.1 Star White

115.228.GM.1 Satinox

115.228.KB.1 Lesklý chróm/štrukturovaný

142

213

Sila na spustenie < 20 N

Materiál zinkový odliatok

Položka č. Popis
115.260.11.1 Ovládacie tlačidlo Kappa50, kovové, biele

115.260.21.1 Ovládacie tlačidlo Kappa50, kovové, lesklý chróm

115.260.46.1 Ovládacie tlačidlo Kappa50, kovové, matný chróm

115.260.HC.1 Ovládacie tlačidlo Kappa50, kovové, paládium 
matné

Materiál Uš�achtilá oce�

Položka č. Popis
115.258.00.1 Ovládacie tlačidlo Kappa50

211

142

15  

211

142

15  
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Náhradné diely
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Náhradné diely

Ovládacie tlačidlo Artline, plast

Použitie
- Pre splachovanie podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre dve množstvá vody
- Pre ovládanie zhora/spredu
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Artline s 

ovládaním zhora/spredu
- Nevhodné pre podomietkové splachovacie nádržky Twinline a 

podomietkové splachovacie nádržky UP300

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Ovládacie tyčinky
- Nastavite�ná úchytka
- Pripevňovací materiál
Údaje pre objednávku

Ovládacie tlačidlo 200F, plast

Použitie
- Pre splachovanie podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre splachovanie  s funkciou štart-stop
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Twinline
- Pre ovládanie spredu
- Nevhodné pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP300 

a podomietkové splachovacie nádržky Geberit Artline s ovládaním 
zhora/spredu

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Ovládacia tyčinka
- Poistka voči pretočeniu
- Nastavite�ná úchytka
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Ovládacie tlačidlo Highline

Použitie
- Pre splachovanie podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre splachovanie  s funkciou štart-stop
- Pre  podomietkové splachovacie nádržky Geberit od roku 1988
- Pre ovládanie spredu
- Nevhodné pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP300 

a podomietkové splachovacie nádržky Geberit Artline s ovládaním 
zhora/spredu

Vlastnosti
- Priskrutkovate�né

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Ovládacia tyčinka
- Poistka voči pretočeniu
- Nastavite�ná úchytka
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Náhradné diely

Materiál plast

Položka č. Farba
115.666.11.1 Alpská biela

115.666.21.1 Lesklý chróm

115.666.46.1 Matný chróm

115.666.CG.1 Manhattan

115.666.EP.1 Pergamon

Materiál plast

Položka č. Farba
115.222.10.1 Bahama béžová

115.222.21.1 Lesklý chróm

115.222.46.1 Matný chróm

115.222.CG.1 Manhattan

115.222.EP.1 Pergamon

115.222.11.1 Alpská biela

142

213 16

185

34 39

Konštrukčný materiál Chrómová oce�

Položka č. Popis
115.151.00.1 Ovládacie tlačidlo Highline

185

34 36
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Ovládacie tlačidlá
Krycie dosky

Ovládacie tlačidlo Twinline, plast

Použitie
- Pre splachovanie podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre dve množstvá vody
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Twinline
- Pre ovládanie spredu
- Nevhodné pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP300 

a podomietkové splachovacie nádržky Geberit Artline s ovládaním 
zhora/spredu

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Ovládacia tyčinka
- Poistka voči pretočeniu
- Nastavite�ná úchytka
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Krycie dosky

Krycia doska Artline, malý revízny otvor, plast

Použitie
- Pre prekrytie servisného otvoru pri dia�kovom ovládaní 

splachovania podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Artline s 

ovládaním zhora/spredu

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Nastavite�ná úchytka
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Krycia doska, stredný revízny otvor, chrómová oce�

Použitie
- Pre prekrytie servisného otvoru pri dia�kovom ovládaní 

splachovania podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP700
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP300
- Nevhodné pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit 

Twinline, Geberit UP100 a UP200
- Nevhodné pre podomietkové splachovacie nádržky UP300 pre 

ovládacie tlačidlá Alpha a Beta 

Vlastnosti
- Priskrutkovate�né

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Nastavite�ná úchytka
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Krycia doska Highline, ve�ký revízny otvor, uš�achtilá 
oce�

Použitie
- Pre prekrytie servisného otvoru pri dia�kovom ovládaní 

splachovania podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre  podomietkové splachovacie nádržky Geberit od roku 1988

Vlastnosti
- Priskrutkovate�né

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Nastavite�ná úchytka
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Materiál plast

Položka č. Farba
115.888.10.1 Bahama béžová

115.888.11.1 Alpská biela

115.888.21.1 Lesklý chróm

115.888.46.1 Matný chróm

Krycie dosky

Materiál plast

Položka č. Popis Farba
115.680.11.1 Krycia doska Artline biela Alpská biela

115.680.21.1 Krycia doska Artline lesklý chróm Lesklý chróm

185

34 32

142

213 16

Konštrukčný materiál Chrómová oce�

Položka č. Popis
115.798.00.1 Krycia doska 

Konštrukčný materiál Chrómová oce�

Položka č. Popis
115.398.00.1 Krycia doska  Twinline

164

246 18

185

34 27
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Príslušenstvo
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Krycia doska, stredný revízny otvor, zinkový odliatok

Použitie
- Pre prekrytie servisného otvoru pri dia�kovom ovládaní 

splachovania podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP300
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP700
- Nevhodné pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit 

Twinline, Geberit UP100 a UP200
- Nevhodné pre podomietkové splachovacie nádržky UP300 pre 

ovládacie tlačidlá Alpha a Beta 

Vlastnosti
- Priskrutkovate�né

Technické údaje

Rozsah dodávky
- Nastavite�ná úchytka
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Príslu¹enstvo

Ochranná doska pre podomietkové splachovacie 
nádržky od 1.4.2002

Údaje pre objednávku

Ochranná doska pre Twinline

Údaje pre objednávku

Súprava náhradných dielov k tlačidlám Dance line s 
priskrutkovaným rámikom 

Rozsah dodávky
- Ovládacie tyčinky
- Nastavite�ná úchytka
- 2 skrutky
- Kolíska
- Poistka voči pretočeniu

Údaje pre objednávku

Ovládacia tyčinka pre Twinline,200F, Highline

Údaje pre objednávku

Nastavite�ná úchytka pre Twinline, 200F, Highline

Údaje pre objednávku

Predlžovacia sada pre 200F, Highline

Použitie
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Twinline
- Pre predĺženie ovládacieho tlačidla do hrúbky predmurovky 

max. 18 cm
- Nevhodné pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP300 

a podomietkové splachovacie nádržky Geberit Artline s ovládaním 
zhora/spredu

Rozsah dodávky
- 2 predĺženia pre ovládaciu tyčinku
- 2 predĺženia pre nastavite�nú úchytku
- Pripevňovací materiál
Údaje pre objednávku

Materiál zinkový odliatok

Položka č. Farba
115.765.11.1 Alpská biela

115.765.46.1 Matný chróm

Príslušenstvo

Položka č. Popis

240.930.00.1 Ochranná doska pre podomietkové splachovacie 
nádržky od 1.4.2002

Položka č. Popis

240.512.00.1 Ochranná doska pre podomietkové splachovacie 
nádržky

164

246 18  

Položka č. Popis

241.875.00.1 Súprava náhradných dielov k tlačidlám Dance line s 
priskrutkovaným rámikom

Položka č. Popis

240.074.00.1 Ovládacia tyčinka pre podomietkové splachovacie 
nádržky

Položka č. Popis

240.067.00.1 Nastavite�ná úchytka pre podomietkové 
splachovacie nádržky od modelu 1988

Položka č. Popis
240.058.00.1 Predlžovacia sada pre 115.150 a 115.222

115

145
4
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Ovládacie tlačidlá
Príslušenstvo

Predlžovacia sada pre nádržky od 1.4.2002

Použitie
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP300
- Pre predĺženie ovládacieho tlačidla do hrúbky predmurovky max. 

18 cm
- Nevhodné pre podomietkové splachovacie nádržky Twinline a 

Artline s ovládaním zhora/spredu

Rozsah dodávky
- 2 predĺženia pre ovládaciu tyčinku
- 2 predĺženia pre nastavite�nú úchytku
- Pripevňovací materiál

Údaje pre objednávku

Distančný klin

Údaje pre objednávku

Fixačný prvok pre splachovanie pre dve množstvá 
vody pre Twist a Samba

Údaje pre objednávku

Vahadlo pre Rumba, Tango a Mambo

Údaje pre objednávku

Doska pre tlačidlá a krycie dosky pre nádržky do steny 
Samba

Údaje pre objednávku

Dávkovač pre WC blok do nádržky

Použitie
- Na vhadzovanie tabliet bez obsahu chlóru alebo oxidantov
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit UP300
- Pre použitie s nádržkami UP320
- Pre ovládanie spredu
- Pre použitie s ovládacím tlačidlom Sigma10
- Pre použitie s ovládacím tlačidlom Sigma20
- Pre použitie s ovládacím tlačidlom Sigma50
- Nevhodný pre tablety s obsahom chlóru alebo oxidantov
- Nevhodné pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit 

Twinline, Geberit UP100 a UP200
- Nie je vhodný pre použitie s ovládacími tlačidlami "Samba", 

"Rumba", "Tango", "Mambo", "Twist"

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt
- Zberná nádobka
- Upevňovací rám s otočným rámom

Údaje pre objednávku

Položka č. Popis

240.938.00.1 Predlžovacia sada pre kryciu dosku/ovládacie 
tlačidlo Samba

Položka č. Popis
240.173.00.1 Distančný klin, sada 2 ks

Položka č. Popis
240.934.00.1 Poistka voči pretočeniu

Položka č. Popis
240.933.00.1 Vahadlo

Položka č. Popis

240.935.00.1 Doska pre tlačidlá a krycie dosky pre nádržky do 
steny

Položka č.
115.612.00.1
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