Novinky 2017
V tomto roku sme pre vás pripravili novú sprchovú vaničku pre sprchy v úrovni podlahy, nový systém
bezdotykových umývadlových batérií a nové typy toaliet a sedadiel so sprchovacou funkciou.

Krátky prehľad:

Plochá sprchová vanička Setaplano

Systém bezdotykových umývadlových batérií
Brenta a Piave

Geberit AquaClean Tuma

Geberit AquaClean Mera Classic

Plochá sprchová vanička Geberit Setaplano
Nová sprchová vanička Geberit Setaplano
pre sprchy v úrovni podlahy je vyrobená z vysoko kvalitného, odolného materiálu, ktorý sa
ľahko čistí a je príjemne teplý a jemný ako
hodváb. Dobrou správou je, že počet montážnych dielov je znížený na úplné minimum.
Keďže oceľový montážny rám a izolačné fólie
sa dodávajú už zmontované, následná inštalácia je výrazne jednoduchšia a oveľa spoľahlivejšia.

Výhody:












vysoko kvalitný a pevný materiál
povrch je na dotyk teplý a jemný
mimoriadne protišmykové vlastnosti
nemá žiadne ťažko dostupné miesta a
dobre sa čistí
nečistoty zachytáva hrebeňové sitko,
ktoré sa jednoducho vyberie a vyčistí
odtok umiestnený pri okraji nezavadzia
pri sprchovaní a voda môže voľne odtekať
vanička je predmontovaná už vo výrobe, preto obsahuje minimum dielov,
čo urýchľuje montáž
izolačná fólia je už vodotesne napojená
na vaničku
montáž pomocou montážneho rámu je
rýchla a spoľahlivá
2 druhy zápachových uzávierok
11 veľkostí

Prehľad výrobkov a objednávacích čísel:
154.010.00.1
154.013.00.1
154.016.00.1
154.020.00.1
154.021.00.1
154.022.00.1
154.036.00.1
154.262.11.1
154.264.11.1
154.266.11.1
154.270.11.1
154.271.11.1
154.273.11.1
154.275.11.1
154.280.11.1
154.282.11.1
154.284.11.1
154.290.11.1
154.462.00.1
154.464.00.1
154.466.00.1
154.470.00.1
154.471.00.1
154.473.00.1
154.475.00.1
154.480.00.1
154.482.00.1
154.484.00.1
154.490.00.1

Súprava pre hrubú montáž pre sprchovú vaničku Setaplano, výška vodného uzáveru 50 mm, d50mm, 4 nohy
Súprava pre hrubú montáž pre sprchovú vaničku Setaplano, výška vodného uzáveru 50 mm, d50mm, 6 nôh
Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku Setaplano, výška vodného uzáveru 50 mm, d50mm
Súprava pre hrubú montáž pre sprchovú vaničku Setaplano, výška vodného uzáveru 30 mm, d40mm, 4 nohy
Súprava pre hrubú montáž pre sprchovú vaničku Setaplano, výška vodného uzáveru 30 mm, d40mm, 6 nôh
Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku Setaplano, výška vodného uzáveru 30 mm, d40mm
Predlžovacia súprava pre inštalačný rám pre sprchovú vaničku Setaplano (2 ks)
Plochá sprchová vanička Geberit Setaplano: 80cm x 100cm
Plochá sprchová vanička Geberit Setaplano: 80cm x 120cm
Plochá sprchová vanička Geberit Setaplano: 80cm x 140cm
Plochá sprchová vanička Geberit Setaplano: 90cm x 90cm
Plochá sprchová vanička Geberit Setaplano: 90cm x 100cm
Plochá sprchová vanička Geberit Setaplano: 90cm x 120cm
Plochá sprchová vanička Geberit Setaplano: 90cm x 140cm
Plochá sprchová vanička Geberit Setaplano: 100cm x 100cm
Plochá sprchová vanička Geberit Setaplano: 100cm x 120cm
Plochá sprchová vanička Geberit Setaplano: 100cm x 140cm
Plochá sprchová vanička Geberit Setaplano: 120cm x 120cm
Inštalačný rám pre sprchové vaničky Setaplano, do 100 cm, pre 4 nohy, 80cm x 100cm
Inštalačný rám pre sprchové vaničky Setaplano, nad 100 cm, pre 6 nôh, 80cm x 120cm
Inštalačný rám pre sprchové vaničky Setaplano, nad 100 cm, pre 6 nôh, 80cm x 140cm
Inštalačný rám pre sprchové vaničky Setaplano, do 100 cm, pre 4 nohy, 90cm x 90cm
Inštalačný rám pre sprchové vaničky Setaplano, do 100 cm, pre 4 nohy, 90cm x 100cm
Inštalačný rám pre sprchové vaničky Setaplano, nad 100 cm, pre 6 nôh, 90cm x 120cm
Inštalačný rám pre sprchové vaničky Setaplano, nad 100 cm, pre 6 nôh, 90cm x 140cm
Inštalačný rám pre sprchové vaničky Setaplano, do 100 cm, pre 4 nohy, 100cm x 100cm
Inštalačný rám pre sprchové vaničky Setaplano, nad 100 cm, pre 6 nôh, 100cm x 120cm
Inštalačný rám pre sprchové vaničky Setaplano, nad 100 cm, pre 6 nôh, 100cm x 140cm
Inštalačný rám pre sprchové vaničky Setaplano, nad 100 cm, pre 6 nôh, 120cm x 120cm

Prehľad veľkostí plochých sprchových vaničiek Geberit Setaplano:

120 x 120
100 x 100
90 x 90

80 x 140

90 x 140

100 x 140

80 x 120

90 x 120

100 x 120

80 x 100

90 x 100

Umývadlové batérie Geberit Brenta a Piave
Nové umývadlové batérie Geberit sú dobrým
príkladom toho, že elektronické armatúry môžu
byť napriek zažitým predstavám štíhle, elegantné a zároveň veľmi pevné a odolné. Možno
ich nainštalovať rýchlo a bez akýchkoľvek
problémov do umývadla alebo do steny.
Elektronické batérie umožňujú hygienicky dokonalé umytie rúk, pretože pri spúšťaní a zastavovaní vody sa ich vôbec nedotýkate. Používajú sa v sanitárnych zariadeniach verejných a
poloverejných budov, akými sú napríklad letiská, nákupné centrá, školy, bary a reštaurácie,
kde musia batérie vydržať veľký nápor a niekedy aj hrubé zaobchádzanie.

S výnimkou infračerveného snímača sú všetky
elektronické časti vrátane zmiešavača, ventilov a pripojenia na elektrinu umiestnené v oddelenej funkčnej krabici s rozmermi 14 x 14 cm.
Montuje pod omietku, do jednoducho prístupného miesta pod umývadlo, kde je bezpečne
chránená pred vlhkom. Pokiaľ nie je možné
z nejakých dôvodov namontovať funkčnú krabicu do predsteny, existuje odolný variant určený na inštaláciu na omietku.

Súčasťou systému umývadlových batérií sú
novo navrhnuté montážne prvky pre umývadlá
určené pre montáž do ľahkých priečok postavených suchým procesom (Duofix). Tieto prvky
sú špeciálne pripravené pre jednoduchú a spoľahlivú inštaláciu nástenných umývadlových
batérií Geberit. Opierajú sa o osvedčenú systémovú technológiu Geberit a pre montáž nástenných armatúr sú vybavené výškovo nastaviteľnou doskou určenou na montáž výtokového ramienka batérie. To zaručuje jej presnú
montáž a znižuje riziko chyby na minimum.

Batéria Brenta má hranaté tvary a batéria Piave má
tvary oblé. Obe batérie sú v ponuke v stojančekovej
a v nástennej verzii v dvoch dĺžkach (170 a 220 mm).
Napájanie elektrinou možno riešiť hneď tromi spôsobmi: zo siete, z batérie alebo z vlastného nezávislého generátora, ktorý je poháňaný prúdom vody vo
vodovodnom potrubí. Pri napájaní generátorom nevznikajú žiadne dodatočné náklady na odber elektriny
alebo výmenu batérií. Spôsob napájania elektrinou
možno kedykoľvek neskôr zmeniť.
Prehľad výrobkov a objednávacích čísel nástenných batérií:

Prehľad výrobkov a objednávacích čísel stojančekových batérií s funkčnou
skrinkou na alebo pod omietku:

Geberit AquaClean Tuma Comfort
Nová toaleta s integrovanou sprchou Geberit
AquaClean Tuma vyniká spojením jednoduchého, no zároveň elegantného dizajnu a inovatívnej technológie.
Geberit AquaClean Tuma je v ponuke ako kompletné riešenie vrátane keramickej misy bez
okrajov Rimfree® a tiež ako sedadlo.

Funkcie a výhody:
 Technológia sprchovania WhirlSpray
 Dámska sprcha
 Sušenie
 Odsávanie zápachu
 Vyhrievané sedadlo
 Diaľkové ovládanie
 Keramická misa bez okrajov Rimfree®
 Plynulé zatváranie SoftClosing
 Výhodný pomer ceny a kvality
Prehľad výrobkov a objednávacích čísel:
146.292.11.1
146.292.FW.1
146.292.SI.1
146.292.SJ.1
146.272.11.1
146.272.FW.1
146.272.SI.1
146.272.SJ.1

Kompletná toaleta Geberit AquaClean Tuma Comfort, kryt alpská biela
Kompletná toaleta Geberit AquaClean Tuma Comfort, kryt brúsená ušľachtilá oceľ
Kompletná toaleta Geberit AquaClean Tuma Comfort, kryt biele sklo
Kompletná toaleta Geberit AquaClean Tuma Comfort, kryt čierne sklo
Sedadlo Geberit AquaClean Tuma Comfort, kryt alpská biela
Sedadlo Geberit AquaClean Tuma Comfort, kryt brúsená ušľachtilá oceľ
Sedadlo Geberit AquaClean Tuma Comfort, kryt biele sklo
Sedadlo Geberit AquaClean Tuma Comfort, kryt čierne sklo

Technológia sprchovania
WhirlSpray
Patentovaná technológia sprchovania s pulzujúcim prevzdušneným prúdom vody poskytuje výnimočne príjemnú
očistu s minimálnou spotrebou vody.

Dámska sprcha

Sušenie

Dámska sprcha poskytuje
jemný
sprchovací
prúd.
Tryska je integrovaná do sprchovacieho ramena, odkiaľ sa
vysunie, keď sa používa. Inak je
chránená, aby zostala čistá
a hygienická.

Funkcia inteligentného sušenia sa postará o postupné klesanie teploty vzduchu, čím sa
pokožka príjemne osvieži.

Vyhrievané sedadlo a odsávanie zápachu
Automaticky aktivované, veľmi
tiché odsávanie zápachu
s funkciou dobehu spoľahlivo
odstráni všetky nežiaduce pachy. Vzduch sa prečisťuje
v keramickom voštinovom filtri
s dlhou životnosťou. Nastaviteľné ohrievanie sedadla, ktoré
sa automaticky spúšťa, prispieva tiež k výnimočnému
komfortu.

Geberit AquaClean Mera Classic
Toaleta Geberit AquaClean Mera Classic ponúka širokú paletu funkcií najvyššej kvality podobne ako AquaClean Mera Comfort. Rozdiel
je iba v niekoľkých doplnkových funkciách
(orientačné osvetlenie, vyhrievané sedadlo
a automatické otváranie/zatváranie poklopu).
Dizajn oboch modelov je rovnaký a v ponuke
je v dvoch variantoch krytu – alpská biela
a lesklý chróm.
Geberit AquaClean Mera Classic je určená
pre zákazníkov s vysokými nárokmi na kvalitnú očistu a moderný dizajn za výhodnejšiu
cenu.

Funkcie a výhody:
 Technológia sprchovania WhirlSpray
 Dámska sprcha
 Sušenie
 Odsávanie zápachu
 Diaľkové ovládanie
 Keramická misa bez okrajov s technológiou splachovania TurboFlush
 Plynulé zatváranie SoftClosing
 Výhodný pomer ceny a kvality
Prehľad výrobkov a objednávacích čísel:
146.202.11.1
146.202.21.1

Kompletná toaleta Geberit AquaClean Mera Classic, kryt alpská biela
Kompletná toaleta Geberit AquaClean Mera Classic, kryt lesklý chróm

Ukončenie predaja starších typov Geberit AquaClean
146.182.11.2
180.100.11.2

Geberit AquaClean 8000 alpská biela - od apríla 2017 nie je možné objednať
Geberit AquaClean 8000plus alpská biela - v apríli 2017 končí výroba, je možné objednať do vypredania zásob

