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BREZNIVOJSKI 
PRŠNI PROSTORI 
SO V TRENDU
Vse več uporabnikov si želi več svobode pri oblikovanju svoje  

kopalnice. Odtoki za breznivojske pršne prostore Geberit ponujajo 

rešitve za izpolnitev teh želja. Geberit zagotavlja brezčasen dizajn 

v kombinaciji s funkcionalnostjo in estetiko, najboljšo kakovost in 

vgrajen know-how – z jasnimi prednostmi za projektante, inštalaterje 

in uporabnike. 

Katera rešitev je prava za vaš projekt? Na naslednjih straneh boste 

izvedeli več o breznivojskem pršnem prostoru in izdelkih Geberit. 

Veselimo se vašega uspeha z uporabo naših izdelkov.
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JASNA DODANA VREDNOST

REŠITVE ZA
BREZNIVOJSKE PRŠNE 
PROSTORE
Obstajajo dobri razlogi, da izberete eno od Geberitovih rešitev za brez- 

nivojske pršne prostore. Naj bo talna pršna plošča, stenski odtok, kanaleta 

ali talni odtok, vse rešitve omogočajo natančno vgradnjo glede na gradbe-

no situacijo. Največja prednost pa je hidroizolacija, ki je tovarniško pritrjena 

in je tako sestavni del elementa. To vam prihrani čas in živce ter v največji 

možni meri zmanjša tveganje za nastanek netesnih spojev.

Stenski odtok Geberit
Dizajnerska rešitev v steni

Talna pršna plošča Geberit Setaplano
Talna pršna plošča iz mineralne snovi
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Dober dizajn podpira funkcijo:

• Kakovost in eleganca

• Tovarniško vgrajena hidroizolacijska folija  

zagotavlja varnost

• Enostaven postopek od naročila do vgradnje

• Vgrajena zašita proti hrupu

• Za novogradnjo in prenovo

• Premišljen nabor izdelkov in hitra dobava

• Enostavno čiščenje

Talni odtok Geberit
Kompaktna rešitev

Pršna kanaleta Geberit CleanLine
Elegantna linija
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TALNA PRŠNA PLOŠČA GEBERIT SETAPLANO

PREMIŠLJENO,
SESTAVLJENO.
Talna pršna plošča Geberit Setaplano prepriča na prvi 

pogled in na prvi dotik. Izdelana je iz kakovostne mineralne 

mase, katere površina je svilnato mehka in topla.

KAKOVOSTEN MATERIAL
Število sestavnih delov talne pršne plošče Geberit Setaplano je 
zmanjšano na minimum. Jekleni okvir je sestavljen že v tovarni, 
prav tako je tovarniško pritrjena tesnilna folija. Tako je vgradnja 
precej enostavnejša in varnost zagotovljena.
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PREMIŠLJEN DIZAJN
Talna pršna plošča Geberit Setaplano ni samo enostavna  
za vgradnjo temveč ponuja visoko dodano vrednost tudi  
uporabniku. Površina je zelo odporna, brez por in zato enostavna 
za čiščenje. Na območju odtoka ni nobenih robov, na katerih  
bi se lahko nalagala umazanija. Prav posebej pa čiščenje olajša 
lovilec las, ki ga je mogoče enostavno odstraniti in očistiti.

• Majhno število sestavnih delov omogoča enostavno vgradnjo

• Tovarniško privarjena hidroizolacijska folija zagotavlja varnost

• Trdna in zelo odporna površina

90 x 90

80 x 80

100 x 100
120 x 120

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

90 x 120 80 x 120
80 x 10090 x 100

100 x 120
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VGRADNI OKVIR GEBERIT

ZANESLJIVO
PRILEGANJE

ENOSTAVNA VGRADNJA SIFONA
Sifon je na voljo v dveh izvedbah: z višino 
vodne pregrade 30 mm in odtočno  
zmogljivostjo 0,45 l/s ter z višino vodne 
pregrade 50 mm in odtočno zmogljivostjo 
0,65 l/s. Oba sifona je mogoče z nosilcem 
natakniti na okvir, sifonski del pa je mogo-
če obrniti za 360º. Ker je čašo sifona  
mogoče v celoti odstraniti, je čiščenje 
zelo enostavno.

STABILEN IN ENOSTAVEN ZA 
UPORABO NA GRADBIŠČU
Prepoznaven modri okvir iz prašno barva-
nega jekla je na voljo v različnih velikostih. 
Glede na velikost, ga podpira štiri ali šest 
nogic, ki jih preprosto nataknete na pred-
videno mesto na okviru.

ENOSTAVNA NAMESTITEV IN 
PRITRDITEV
Višino nogic nastavite z običajnim orodjem 
od zgoraj. Nato jih pritrdite z drsnikom.
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• Tovarniško sestavljen stabilen vgradni okvir iz  

jekla za enostavno vgradnjo

• Nogice se preprosto s klikom namestijo na okvir

• Udobna nastavitev višine nogic z zgornje strani

• Natančen položaj sifona s pomočjo nosilca
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STENSKI PRŠNI ODTOK GEBERIT

ELEGANTNA REŠITEV
V ZIDU
Stenski odtok Geberit odpravi še zadnjo oviro za popolno talno  

površino. Skrit v steni ni poseben samo zaradi elegantnega  

izgleda, ampak tudi zaradi dodatnih prednosti pri načrtovanju,  

vgradnji in vzdrževanju.

OPTIMALNA HIGIENA
Stenski odtok Geberit ima vgrajeno sito za lase,  
ki ga zlahka odstranite in očistite. Čiščenje pršnega 
prostora je sedaj prav enostavno.

PREMIŠLJENO VSE DO KONCA
Profil za zbiranje vode, ki ga lahko opcijsko namestite 
pred zid, sledi padcu tal in zbira odvečno vodo in  
nesnago. Čiščenje je preprosto.
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•  Inovativna rešitev v zidu 

• Cevi so postavljene v zid 

• Delo obrtnikov je jasno razdeljeno

• Opcijski profil za zbiranje vode učinkovito 

odvaja vso odvečno vodo in nečistoče

PRIMEREN TUDI ZA RENOVACIJE
Stenski odtok Geberit je odličen odgovor na zahteve 
po vrhunskem dizajnu. Njegova vsestranskost  
se pokaže tudi pri renovaciji: odlično se izkaže tudi  
v omejenem prostoru.

Za keramični vstavek

Nerjavno jeklo – ščetkano

Alpsko bela

Kromirana z visokim leskom

← 320 mm →

←
 →
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BARVE / MATERIALI
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PRŠNA KANALETA GEBERIT CLEANLINE

MODERNA LINIJA
NA TLEH
Pršna kanaleta Geberit CleanLine združuje eleganten izgled in 

enostavno vgradnjo. Poleg tega inovativni sistem rešuje problem 

higiene, ki je prisoten pri večini pršnih kanalet.

PRILAGODLJIVA DOLŽINA
Kanaleto je ob vgradnji mogoče skrajšati glede  
na dolžino prostora. Možna je vgradnja ob zid ali na 
sredino pršnega prostora.

ENOSTAVNO ČISTO 
Pršne kanalete so običajno težavne za čiščenje. 
Pršna kanaleta Geberit je drugačna: umazanija  
enostavno odteka in se ne zadržuje v skritih delih.  
Lovilec las se enostavno odstrani in očisti.
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VRHUNSKI DIZAJN
Pršne kanalete so zelo priljubljene zaradi 
estetske komponente. Pršna kanaleta  
Geberit CleanLine pa ima še eno veliko  
prednost: inovativna rešitev omogoča  
enostavno vgradnjo in prav tako enostavno 
čiščenje.

• Premišljeni detajli za enostavno vgradnjo

• Pokrov iz nerjavnega jekla

• Enostavno čiščenje

← 157 mm →

← 300 mm – max. 1300 mm →
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BARVA / MATERIAL 

Nerjavno jeklo – ščetkano
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TALNI ODTOK GEBERIT

ENOSTAVEN
IN KOMPAKTEN
Talni odtok Geberit je univerzalna rešitev za breznivojske pršne  

prostore z jasnimi prednostmi: minimalističen dizajn, funkcionalnost 

in enostavna vgradnja.

MINIMALISTIČEN DIZAJN
Talni odvod za breznivojske pršne  
prostore prepriča s svojo kompaktnostjo 
(dimenzije 80 × 80 mm) in visoko  
zmogljivostjo. Višina in nagib pokrova  
se prilagodita talni oblogi.

VEDNO ČIST
Pod pokrovom se skriva lovilec las, ki  
ga enostavno odstranite in očistite.  
Uspešno preprečuje zamašitev odtoka in 
cevi.
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VISOKA ZMOGLJIVOST V MAJHNEM PAKETU
Če sta ensotavna vgradnja in nizka cena najmočnejša  
argumenta, je točkovni talni odtok Geberit najprimernejša 
rešitev. Z dimenzijo 80 × 80 mm pa tudi najkompaktnejša. 
Pod majhno masko se skrivajo odlične tehnične lastnosti,  
ki Geberit postavljajo na mesto vodilnega proizvajalca  
sanitarne tehnike.

•  Premišljeni detajli za enostavno  

vgradnjo

•  Pokrov iz nerjavnega jekla 

• Enostavno čiščenje

← 80 mm →

←
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DIZAJN / MATERIAL

Nerjavno jeklo,  
okrogla oblika

Nerjavno jeklo,  
kvadratna oblika
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Geberit prodaja d.o.o.
Bezena 55 A 
2342 Ruše

T 01 586 22 00
F 01 586 22 19
info.si@geberit.com

www.geberit.si


