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NOVE PERSPEKTIVE ZA CELOTNO KOPALNICO

VSEBINA

Kombinacija znanja o sanitarni tehniki, oblikovanju kopalnic
in inovativnih kopalniških funkcijah odpira nove poti pri
načrtovanju ingradnji kopalnic. Na naslednjih straneh vam
predstavljamo celo vrsto izboljšanih in tudi povsem novih izdelkov, ki predstavljajo privlačno razširitev naše ponudbe.
Vsi novi izdelki so dobavljivi od 1. aprila dalje, razen posebej
označenih.
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RAZŠIRJENA KOPALNIŠKA SERIJA
GEBERIT SELNOVA

OVALNA OBLIKA

GEBERIT ŠIRI SVOJO KLASIČNO KOPALNIŠKO SERIJO
SELNOVA. MED DRUGIM STA NA VOLJO POVIŠANA
WC-ŠKOLJKA ZAPRTE OBLIKE IN WC-ŠKOLJKA
POLZAPRTE OBLIKE.
S širitvijo ponudbe izdelkov ta uspešna kopalniška serija dobiva dodatne
izdelke sodobnega videza. Nenazadnje so novi izdelki zelo privlačni za projektno
poslovanje in vizualno izpopolnjujejo osnovno linijo Geberita, ki se uporablja že
34 let.

SERIJA GEBERIT SELNOVA SQUARE

UMIVALNIKI IN
KOPALNIŠKO POHIŠTVO
ZAPELJIVA, POPOLNOMA ODMERJENA ELEGANCA
Novi, elegantni umivalniki Geberit Selnova Square združujejo
jasne, pravokotne linije z organsko oblikovano notranjostjo
umivalnika. Z ujemajočimi omaricami in kopalniškim pohištvom
oblikujejo popolno kombinacijo s trendovskimi površinami v
svetli in temni barvi oreha ali lakiranimi v mat/lava oziroma beli
barvi z visokim sijajem.

←

Praktičen prostor za
shranjevanje.

→

ELEGANTEN PAR integriran umivalnik
s posebno ozkimi
robovi s podumivalniško omarico.

←

Modularna omarica v
dveh višinah ponuja nove
možnosti za shranjevanje.

6
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SERIJA GEBERIT
SELNOVA SQUARE
WC ŠKOLJKE IN BIDEJI

WC ŠKOLJKE, PRIMERNE ZA VSE SITUACIJE VGRADNJE
Po izdelkih iz serije Selnova Square kupci pogosto posegajo. Širok izbor
stenskih in talnih WC školjk ponuja rešitve za vsako kopalnico - tudi
za stroškvno manj zahtevne modernizacije, brez zapletenih sprememb
v strukturi.

8
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GEBERIT SELNOVA COMPACT

KOPALNICE
ZA GOSTE
MAJHNO JE LAHKO TAKO LEPO
Posebna linija Geberit Selnova Compact nudi idealne
rešitve za majhne, a stilsko opremljene kopalnice in
WC-je za goste. Vgradnja umivalnikov krajše dimenzije in takih za vgradnjo v kot ter WC školjk zmanjšanih
dimenzij omogoča zadovoljivo udobje ter nemoteno
gibanje. V majhnem prostoru pogosto že nekaj centimetrov pomeni veliko razliko.

↑

Odprtina za armaturo in odlagalna površina ob strani: zaradi
tega umivalnik manj sega v prostor in za gibanje ostane več
prostora.

10
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Z novo ponudbo omaric za nadpultne umivalnike Geberit
VariForm je mogoče oblikovati umivalna mesta, ki se popolnoma
prilegajo bivanjskim in življenjskim razmeram upoabnikov. Trend
minimalističnega oblikovanja je izražen s tanko le 4 mm debelo
kompaktno laminatno ploščo, obrobljeno s črno črto.

Dvojni umivalni prostor
z obsežnimi površinami
za odlaganje in shranjevanje.

Omarice imajo veliko odlagalnih površin ob umivalniku. Površine
so vodoodbojne in proti praskanju, rahlo podaljšan sprednji del
vrhnje ploskve pa preprečuje, da bi voda z odlagalnih površin kapljala v predale. Ti so brez ročajev kar poudarja enostaven in eleganten videz, odpirajo pa se s pritiskom.

Kompakten dvojni umivalni prostor za manjše
kopalnice.

Enojni umivalni prostor
z veliko odlagalno
površino.

Omarice za pod umivalnik in stranske omarice lahko kombinirate
na različne načine. Izbira zaobljenih, oglatih, ovalnih ali eliptičnih
nadpultnih umivalnikov pa omogoča različne rešitve za opremljanje
kopalnic. Popolna dopolnitev k temu so ogledala z osvetlitvijo
Geberit Option.
Izjemno tanka proti vlagi odporna
pokrivna plošča z grafično poudarjenim robom v črni barvi.
↓

↑

ŠIRINA 75 / 90
z enim predalom in
odlagalno površino.

Minimalistično oblikovani
predali z odpiranjem na potisk.

ŠIRINA 120 / 135
z dvema predaloma in
odlagalno površino.

ŠIRINA 120 / 135
s tremi predali in
odlagalno površino.

↑

Dodatni elementi v omari za še
več prostora za shranjevanje.

POHIŠTVO GEBERIT VARIFORM

POPOLNA
OBLIKA IN FUNKCIJA
12
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BARVE

• Vsestranski program pohištva za nadpultne
umivalnike
• Trendno minimalistično oblikovanje
• Veliko prostora za odlaganje

• Popolna funkcionalnost s predali z odpiranjem
na potisk

lakirano, mat/
lava
lakirano, visoki sijaj/
bela
melamin, struktura lesa/
oreh hickory

13

OGLEDALA Z OSVETLITVIJO GEBERIT OPTION

SVETEL POGLED
ZA VSAKO KOPALNICO

• Ogledala z osvetlitvijo, ki zadovoljijo vsakršno
željo po estetiki
• Popolna osvetlitev umivalnega prostora

• Na voljo so v več velikostih, ki se podajo vsaki
kopalnici

←

GEBERIT OPTION

Univerzalno uporabno osvetljeno ogledalo s svetlobnim trakom, ki je na zgornjem robu integriran v zrcalno površino.

Geberitova ogledala z osvetlitvijo so
zdaj na voljo v treh linijah. Option Basic
ima svetlobne trakove LED vgrajene ob
straneh. Option ima širok svetlobni trak
LED na zgornjem robu. Option Plus pa z
neposredno in posredno osvetlitvijo
zgoraj in spodaj ustvarja posebej prijeten ambient, ima pa tudi možnost zatemnitve in funkcijo, ki preprečuje
rošenje. Vsa ogledala so na voljo v različnih širinah od 400 do 1200 mm.

GEBERIT OPTION BASIC

Vsestransko uporabno ogledalo
z osvetlitvijo z dvema integriranima svetlobnima trakovoma
LED ob straneh.
↓

↑

GEBERIT OPTION PLUS

Osvetljeno ogledalo z neposredno in
posredno osvetlitvijo. Z možnostjo
zatemnitve in s funkcijo proti rošenju.

14
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GEBERIT ONE WC ŠKOLJKA IN BIDE

ŠE VEČ NAJBOLJŠEGA
V SVETU KOPALNIC

Stenska WC školjka in bide Geberit ONE predstavljata vrhunec
harmonije – vsa razmerja, oblike in dimenzije rež so medsebojno usklajeni. Rahlo asimetrična notranjost WC školjke brez
roba je kvalitetno glazirana, njena posebna oblika pa omogoča
izjemno tiho splakovanje - tehnologija TurboFlush. Zahvaljujoč
dovršenemu načinu namestitve je mogoče višino WC školjke
prilagoditi ob namestitvi ali pa tudi po večletni uporabi in to
brez kakršnih koli gradbenih posegov.

ČISTOČA IN INTEGRIRANA FLEKSIBILNOST

↑

WC sedež in pokrov lahko z lahkoto odstranite zaradi česar
postane čiščenje WC školjke popolnoma enostavno.

16
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↑

Preprosta odstranitev WC sedeža in pokrova.
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AKTIVIRNE TIPKE
GEBERIT SIGMA21 IN
SIGMA50

KOT VAM
JE VŠEČ

S trendom individualizacije rastejo tudi zahteve
kupcev. Pogosto so pri izbiri oblikovnih možnosti
odločilni odtenki, ki morajo biti popolnoma
usklajeni. Aktivirne tipke v novih, modernih
kovinskih barvah in s trendovskimi površinami
popolnoma dopolnjujejo skoraj vse oblikovne
sloge.

18
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AKTIVIRNE TIPKE GEBERIT
SIGMA21 IN SIGMA50

Za priljubljene tipke Geberit Sigma50 in nedavno
predstavljene tipke Sigma21 bo od 1. aprila na voljo
nova ponudba visokokakovostnih materialov: plošče
in gumbi bodo na voljo v različnih novih kombinacijah.
Tako iskanje pravega videza za sanjsko kopalnico
postane raziskovalno popotovanje.
PRAVI BARVNI ODTENEK
Z izbiro materiala za podolgovato ukrivljene splakovalne gumbe Geberit Sigma50 in značilne obroče na
Sigma21 dobi aktivirna tipka svoj prepoznaven videz.
Po novem so na voljo trendovske kovinske barve
rdečega zlata, medenine, in črnega kroma, ki se odlično vključujejo v različne kopalniške ambiente. Okvirji aktivirnih tipk Geberit Sigma21 in Sigma50 imajo
premaz, ki omogoča enostavno čiščenje. Ta premaz
imajo tudi gumbi aktivirnih tipk Geberit Sigma50.
OD NARAVNEGA DO INDUSTRIJSKEGA
Različice beton, skrilavec in ameriški oreh širijo ponudbo plošč s sodobnimi materiali, ki se prilegajo modernim konceptom opremljanja. Svetlo siv ton betona se lepo ujema s številnimi videzi sten in ploščic ter
vnese industrijski pridih v vsak kopalniški ambient.
Naravna materiala "Mustang" iz brazilskega skrilavca
in les ameriškega oreha pa s svojo barvo in strukturo
naredita vsako aktivirno tipko edinstveno, s svojim
skalno grobim ali zemeljsko toplim videzom pa ustvarjata možnosti za nove kombinacije.

• Novi kovinski toni, ki ustrezajo trenutnim trendom v notranjem oblikovanju
• Novi, naravni materiali plošč

• Za skladne oblikovne koncepte, kjer se
prilega vsaka podrobnost

KRMILJENJE ZA SPLAKOVANJE PISOARJEV
Geberit nudi krmiljenje za splakovanje pisoarjev v
barvah in materialih, ki ustrezajo novim oblikam
aktivirnih tipk za WC-školjke. To omogoča skladnost
oblikovnih konceptov v hotelirstvu in gostinstvu ter
opremljanju ostalih javnih in poljavnih objektov in javnih zgradb.

MIMOGREDE
Ali ste vedeli, da je mogoče naše aktivirne tipke nadgraditi z
modulom Geberit DuoFresh za odstranjevanje neprijetnih
vonjav? Ta ves čas zagotavlja svež zrak, vgrajeno ima nočno
orientacijsko osvetlitev in predal za čistilne tablete.

LAHKO DOSTOPNO

Predal s filtrom in nastavkom za
vnos čistilne tabletke je priročno
nameščen za aktivirno tipko.

UČINKOVITO IN TIHO

Ventilator s tihim delovanjem črpa
zrak iz WC-školjke ter ga preko filtra
iz keramičnega satja, kjer se temeljito prečisti, vrača v prostor.

ORIENTACIJSKA LUČKA LED

Nežna orientacijska osvetlitev na
spodnjem robu aktivirne tipke ponoči brez bleščanja pomaga najti
pot do stranišča.

GEBERIT SIGMA30

Mat bela, lakirana, s premazom za
enostavno čiščenje n belim
okrasnim trakom

GEBERIT SIGMA20

↓

Mat črna, lakirana, s premazom za
enostavno čiščenje in črnim
okrasnim obročem
↓

AKTIVIRNE TIPKE GEBERIT SIGMA20 IN SIGMA30

PRODAJNI USPEŠNICI V
NOVI PREOBLEKI
• Nove, diskretne oblikovne različice
aktivirnih tipk Geberit Sigma20 in
Sigma30

Geberit v novih izvedbah nudi aktivirni tipki Sigma20 z okroglima
gumboma za večje in manjše količine splakovanja ter Sigma30 s
pravokotnima gumboma. Okrasni obroči in trakovi so pri kromiranih
izvedbah zdaj na voljo tudi v različicah "tone-in-tone" s ploščo in
gumbi v beli in lakirani mat beli barvi s premazom za enostavno
čiščenje ter črni in lakirani črni barvi s premazom za enostavno
čiščenje.

• Okrasni obroči in trakovi v različicah "tone-in-tone" s ploščo in gumbi
• Premaz za lažje čiščenje

GEBERIT SIGMA30

črna, z mat črnim okrasnim trakom
↓

↑

GEBERIT SIGMA20

Mat bela, lakirana, s premazom za
enostavno čiščenje in belim
okrasnim obročem

22

Novosti v 2020

23

PRŠNA KANALETA GEBERIT CLEANLINE80

POKAŽI SVOJ
PROFIL

Geberit širi ponudbo pršnih kanalet CleanLine z modelom CleanLine80.
Nova sta integriran naklon in masiven, zaprt profil kanalete. Tehnični koncept kanalete z odtokom vode brez večjih pokritih površin, odtokom v sredini in enostavno odstranljivim sitom za lase ostaja nespremenjen. Kanaleta CleanLine80 je na voljo v dveh velikostih in jo je mogoče širini prostora
prilagoditi z rezanjem. Nova pršna kanaleta Geberit CleanLine80 je na voljo
v treh površinskih različicah, skladnih s trenutnimi trendi: barva šampanjca,
črni krom in nerjavno jeklo

• Masiven enoten profil pršne kanalete
• številne prednosti pri vgradnji

↑

CLEANLINE80 BARVA ŠAMPANJCA
Dobro se poda ploščicam v toplih
barvah

↑

CLEANLINE80 ČRNI KROM

Kanaleta, primerna za kopalnice v
hladnih barvah
CLEANLINE80 NERJAVNO JEKLO

Klasika v nerjavnem jeklu, ki se
ujema z mnogimi trendi v kopalnicah
↓

↑

1300 / 900 MM

Kanaleta CleanLine80 je na voljo v dveh velikostih in jo je
mogoče z rezanjem prilagoditi širini prostora

24
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PRŠNI PROSTOR GEBERIT SESTRA

ELEGANTNO IN
UNIKATNO
→

bela

V praksi preizkušeno
sito za lase, ki se zlahka
izvleče in očisti, s čimer
zagotavlja optimalno
higieno.

2

↑

Fina struktura površine daje
pršni kadi avtentični videz
kamna, hkrati pa zagotavljajo
trdno podlago pod tušem.

26

siva

grafitna

Zaradi preizkušene tehnike sifoniranja je sedaj v pršni prostor mogoče vgraditi odtok, ki navduši ne le
zaradi svoje majhnosti, temveč tudi zaradi preprostosti, elegance in edinstvenosti. Rezultat je popolna
kombinacija privlačnega dizajna in funkcionalnosti.
POPOLNA HIGIENA
Geberit Sestra zagotavlja optimalno higieno. Odtok
je nameščen vzporedno z robom pršne kadi, v višini
površine plošče, saj se tako umazanija težje nabira.
Ta ekskluzivni element navdušuje zaradi čistih, jasnih
linij in zlahka snemljivega pokrova odtoka. Znotraj je
nameščeno skrito sito za lase, ki se zlahka sname in
očisti.
NEDRSEČA POVRŠINA, PRIJETNA NA DOTIK
Površina, narejena iz robustnega , visoko kvalitetnega
mineralnega materiala in sintetične smole, ustvarja
edinstven kamnit videz in je na voljo v treh modernih
barvah - beli, sivi in barvi grafita. Reliefna, na dotik
prijetna površina ne drsi, s tem pa je za uporabnike
prhe zagotovljena tudi kar najvišja varnost.

Novosti v 2020

900 x 1600
900 x 1400
900 x 1200

900 x 1000

800 x 1600
800 x 1400
800 x 1200

800 x 1000

900 x 900
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GEBERIT PLUVIA

ZA MANJ
VIBRACIJ

Pri vgradnji sistema za odvodnjavanje streh, ki deluje na osnovi
podtlaka, lahko v neugodnih mejnih pogojih pride do vibracij v
cevnem sistemu. S setom cevnih opor nudi Geberit privlačno
rešitev za preprečevanje vibracij. Primeren je za nizko obešanje
nosilnih tračnic pri vodoravni pritrditvi cevovodov.

• Montaža nizko visečih nosilnih
tračnic za prosto napeljane
vodoravne cevi.

• Preprečevanje prečnega in vzdolžnega nihanja pritrdilnega sistema
Geberit Pluvia
• Za dodatno podporo pritrdilnih
sistemov Geberit Pluvia
• Za naknadno vgradnjo

↑

↑

Za pritrditev na nosilne tračnice Geberit Pluvia s kvadratnim
profilom. Za cevovode Ø 90–125 mm, ki so spuščeni za več kot
60 cm. Za cevovode Ø 160–200 mm, ki so spuščeni za več kot
30 cm.

Za pritrditev na nosilne tračnice Geberit Pluvia s C-profilom.
Za vode Ø 250–315 mm, ki so spuščeni za več kot 30 cm.

ZA KVADRATNI PROFIL

28
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ZA C-PROFIL
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CEVNI SISTEMI GEBERIT

DODATKI
K PONUDBI

←

GEBERIT MEPLA KOMPLET
NASTAVKOV

Nov komplet za uporabo zelo
praktičnih nastavkov v kovčku, ki
obenem omogočajo posnemanje
robov in kalibriranje cevi Mepla.

S cevnim strgalom in akumulatorskim vijačnikom
hitreje pripravite konce cevi za varjenje. Geberit v
priročnem kovčku nudi strgala za glavne dimenzije
cevi.

• Komplet nastavkov za posnemanje robov in
kalibriranje

• Komplet cevnih strgalcev v kovčku

• Vključuje dimenzije 16–32 mm

• Za Geberit Silent-db20 in Geberit
PE cevi in fitinge

• Dimenzije do 63 mm so na voljo tudi
posamično

• Dimenzije Ø 56–110 mm

• Za akumulatorske vijačnike ali
vrtalna kladiva

S pravim orodjem in izdelki je mogoče cevne sisteme
obdelati hitro, ekonomično in varno. Geberit ponuja
vrsto novih izdelkov, s katerimi lahko brez težav
povečate učinkovitost pri gradnji.
NOVI KROGELNI VENTILI

Geberit za inštalacije za pitno vodo nudi
dva nova krogelna ventila Geberit Mepla
v dimenzijah 20 in 26 mm. Na voljo sta v
medenini in rdeči litini.
↓

• Z zunanjim navojem in ročico
• Dimenzije 20 in 26 mm

• Na voljo v medenini in rdeči litini

30
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GEBERIT BIM NOW

ORODJA ZA
INTEGRIRANO
NAČRTOVANJE

Informacijsko modeliranje objektov ali Building Information
Modelling (BIM) je način načrtovanja in gradnje prihodnosti.
Geberit spodbuja ta razvoj s celovitimi in vedno ažurnimi podatki
v različnih formatih. Ob tem nudimo tudi orodja in storitve, ki
načrtovalce podpirajo pri dosledni uporabi sistema BIM.

32

Že sedaj so za uporabo v programu Autodesk® Revit®
na voljo vsi podatki BIM za montažne elemente Geberit
Duofix, na voljo pa je tudi 95 odstotkov podatkov sistemov za oskrbo in odvodnjavanje. Do konca leta 2020
bodo na voljo podatki BIM za vse izdelke, vključno s
keramiko in kopalniškim pohištvom.

Novosti v 2020

33

NOVOSTI ZA
VAŠ USPEH
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AKTIVIRNE TIPKE GEBERIT

AKTIVIRNA TIPKA GEBERIT SIGMA01
za dvokoličinsko splakovanje, s slojem “easy-to-clean”
mat krom, lakirana

AKTIVIRNA TIPKA GEBERIT SIGMA20
za dvokoličinsko splakovanje
Plošča in gumbi: mat bela, lakirana, s slojem “easy-to-clean”
Okrasni obroči: beli
Plošča in gumbi: bela; okrasni obroči: mat beli
Plošča in gumbi: mat črna, lakirana, s slojem “easy-to-clean”
Okrasni obroči: črni
Plošča in gumbi: črna; okrasni obroči: mat črni

AKTIVIRNA TIPKA GEBERIT SIGMA21
KOVINSKA BARVA, RDEČE ZLATO
za dvokoličinsko splakovanje
Osnovna plošča in okrasni obroči: rdeče zlato
Pokrivna plošča in gumbi: skrilavec Mustang
Pokrivna plošča in gumbi: videz betona
Pokrivna plošča in gumbi: ameriški oreh
Pokrivna plošča in gumbi: belo steklo
Pokrivna plošča in gumbi: črno steklo

115.770.JQ.5

115.882.01.1
115.882.11.1
115.882.16.1
115.882.DW.1

115.650.JM.1
115.650.JV.1
115.650.JX.1
115.650.SI.1
115.650.SJ.1

AKTIVIRNA TIPKA GEBERIT SIGMA10
za start/stop splakovanje
Plošča in gumb: mat krom, lakirana, s slojem “easy-to-clean”
Okrasni obroč: sijajni krom

AKTIVIRNA TIPKA GEBERIT SIGMA21
KOVINSKA BARVA, KROMIRANA
za dvokoličinsko splakovanje
Osnovna plošča in okrasni obroči: kromirana
Pokrivna plošča in gumbi: videz betona
Pokrivna plošča in gumbi: ameriški oreh

AKTIVIRNA TIPKA GEBERIT SIGMA21
KOVINSKA BARVA, ČRNI KROM
za dvokoličinsko splakovanje
Osnovna plošča in okrasni obroči: črni krom
Pokrivna plošča in gumbi: skrilavec Mustang
Pokrivna plošča in gumbi: videz betona
Pokrivna plošča in gumbi: ameriški oreh
Pokrivna plošča in gumbi: belo steklo
Pokrivna plošča in gumbi: črno steklo

115.758.JQ.5

115.884.JV.1
115.884.JX.1

115.651.JM.1
115.651.JV.1
115.651.JX.1
115.651.SI.1
115.651.SJ.1

AKTIVIRNA TIPKA GEBERIT SIGMA50
KOVINSKA BARVA, KROMIRANA
za dvokoličinsko splakovanje
Osnovna plošča in gumbi: kromirana
Pokrivna plošča: videz betona
Pokrivna plošča: ameriški oreh

AKTIVIRNA TIPKA GEBERIT SIGMA50
KOVINSKA BARVA, ČRNI KROM
za dvokoličinsko splakovanje
Osnovna plošča in gumbi: črni krom
Pokrivna plošča: belo akrilno steklo
Pokrivna plošča: črno akrilno steklo
Pokrivna plošča: skrilavec Mustang
Pokrivna plošča: videz betona
Pokrivna plošča: ameriški oreh

AKTIVIRNA TIPKA GEBERIT OMEGA20
za dvokoličinsko splakovanje,
Plošča in gumbi: mat krom, lakirana, s slojem “easy-to-clean”
Okrasni obroči: sijajni krom

AKTIVIRNA TIPKA GEBERIT SIGMA50

KOVINSKA BARVA, RDEČE ZLATO
za dvokoličinsko splakovanje
Osnovna plošča in gumbi: rdeče zlato
Pokrivna plošča: belo akrilno steklo
Pokrivna plošča: črno akrilno steklo
Pokrivna plošča: skrilavec Mustang
Pokrivna plošča: videz betona
Pokrivna plošča: ameriški oreh

115.670.11.2
115.670.DW.2
115.670.JM.2
115.670.JV.2
115.670.JX.2

115.671.11.2
115.671.DW.2
115.671.JM.2
115.671.JV.2
115.671.JX.2

AKTIVIRNA TIPKA GEBERIT SIGMA50
KOVINSKA BARVA, MEDENINA
za dvokoličinsko splakovanje
Osnovna plošča in gumbi: medenina
Pokrivna plošča: belo akrilno steklo
Pokrivna plošča: črno akrilno steklo
Pokrivna plošča: skrilavec Mustang
Pokrivna plošča: videz betona
Pokrivna plošča: ameriški oreh

115.672.11.2
115.672.DW.2
115.672.JM.2
115.672.JV.2
115.672.JX.2

115.085.JQ.1

AKTIVIRNA TIPKA GEBERIT OMEGA30
za dvokoličinsko splakovanje
Plošča in gumbi: mat krom, lakirana, s slojem “easy-to-clean”
Okrasni trakovi: sijajni krom

115.080.JQ.1

115.788.JV.2
115.788.JX.2

Dobavljivo od: julij 2020

Dobavljivo od: julij 2020

GEBERIT KRMILJENJE ZA SPLAKOVANJE PISOARJEV

AKTIVIRNA TIPKA GEBERIT SIGMA21
KOVINSKA BARVA, MEDENINA
za dvokoličinsko splakovanje
Osnovna plošča in okrasni obroči: medenina
Pokrivna plošča in gumbi: skrilavec Mustang
Pokrivna plošča in gumbi: videz beton
Pokrivna plošča in gumbi: ameriški oreh
Pokrivna plošča in gumbi: belo steklo
Pokrivna plošča in gumbi: črno steklo
36

115.652.JM.1
115.652.JV.1
115.652.JX.1
115.652.SI.1
115.652.SJ.1

AKTIVIRNA TIPKA GEBERIT SIGMA30
za dvokoličinsko splakovanje
Plošča in gumbi: mat bela, lakirana, s slojem “easy-to-clean”
Okrasni trakovi: beli
Plošča in gumbi: bela; okrasni trakovi: mat beli
Plošča in gumbi: mat črna, lakirana, s slojem “easy-to-clean”
Okrasni trakovi: črni
Plošča in gumbi: črna; okrasni trakovi: mat črni

115.883.01.1
115.883.11.1
115.883.16.1
115.883.DW.1

Novosti v 2020

GEBERIT KRMILJENJE ZA SPLAKOVANJE PISOARJEV
z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča
tip 50, s slojem “easy-to-clean”
rdeče zlato / ščetkano
116.026.QB.1
črni krom / ščetkan
116.026.QD.1
medenina / ščetkana
116.026.QF.1

GEBERIT KRMILJENJE ZA SPLAKOVANJE PISOARJEV
z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča
tip 50, s slojem “easy-to-clean”
rdeče zlato / ščetkano
116.036.QB.1
črni krom / ščetkan
116.036.QD.1
medenina / ščetkana
116.036.QF.1
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GEBERIT DUOFIX

GEBERIT MEPLA						

GEBERIT CEVNE ARMATURE

GEBERIT DUOFIX SET ZA PRITRJEVANJE
za alternativno pritrjevanje nogic montažnih elementov
Geberit Duofix na hrbtno steno

GEBERIT MEPLA T-KOS
z notranjim navojem
DN 32 / 20 / 32
DN 40 / 20 / 40

KROGELNI VENTIL GEBERIT MAPRESS,
za nepitno vodo, s snemljivim upravljalnim vzvodom
DN 12
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50

111.064.00.1

605.362.00.5
606.362.00.5

GEBERIT MAPRESS NERJAVNO JEKLO

GEBERIT MAPRESS NERJAVNO JEKLO
PN 10/16, z vtičnim delom
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40


PREHODNI KOS GEBERIT MAPRESS NERJAVNO JEKLO
s priključno matico iz CrNi-jekla
DN 15 / G 3/4"

33744
33745
33746
33747

ZAŠČITNI POKROV GEBERIT
MAPRESS
prosojni, za cevni zaključek
d, ø 12 mm
d, ø 15 mm
d, ø 18 mm
d, ø 22 mm
d, ø 28 mm

16101
16102
16103
16104
16105

d, ø 35 mm
d, ø 42 mm
d, ø 54 mm
d, ø 76,1 mm
d, ø 88,9 mm
d, ø 108 mm

16106
16107
16108
16109
16110
16111

35133

94962
94963
94964
94965
94966
94967
94968

KROGELNI VENTIL GEBERIT MEPLA
z zunanjim navojem in upravljalnim vzvodom; Material: medenina
DN 15
612.063.00.2
DN 20
613.063.00.2

KROGELNI VENTIL GEBERIT MEPLA
z zunanjim navojem in upravljalnim vzvodom; Material: rdeča litina
DN 15
602.023.00.2
DN 20
603.023.00.2

PO KROGELNI VENTIL GEBERIT MEPLA
s pritrditvijo, s PO ročico aktiviranja, grad. zaščito in podaljšanim vretenom
material: rdeča litina
DN 15
602.003.00.1
DN 20
603.003.00.1

PO KROGELNI VENTIL GEBERIT
s pritrditvijo, s PO ročico aktiviranja, grad. zaščito in podaljšanim vretenom
material: rdeča litina
DN 15 / Rp 1/2"
616.042.00.1
DN 20 / Rp 3/4"
616.043.00.1

GEBERIT MAPRESS OGLJIKOVO JEKLO
GEBERIT HIGIENA PITNE VODE

PRIROBNICA GEBERIT MAPRESS OGLJIKOVO JEKLO
PN 10/16, z vtičnim delom
DN 20
23784
DN 50
DN 25
23785
DN 65
DN 32
23786
DN 80
DN 40
23787
DN 100
38

23788
23789
23790
23791

KOMPLET PRIKLJUČKOV GEBERIT
za povezovanje higienskih splakovanj z bus sistemom
Novosti v 2020

244.000.00.1
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GEBERIT SILENT-DB20

GEBERIT SILENT-DB20 KOLENO 45°
z dolgim krakom
DN 90
DN 100
DN 125


308.014.14.1
310.014.14.1
312.014.14.1

NATIČNA SPOJKA GEBERIT SILENT-DB20, REDUCIRANA
DN 56 / 50

305.040.14.3

GEBERIT PE

ZAKLJUČEK ODZRAČEVALNE CEVI GEBERIT PE
DN 60
DN 70
DN 90
DN 100
DN 125
DN 150

362.835.00.1

GEBERIT CEVNA OBJEMKA S PREFORIRANIMI NOGICAMI
DN 50
DN 56
DN 70
DN 100

361.856.00.1
363.856.00.1
365.856.00.1
367.856.00.1

GEBERIT PLUVIA SISTEM ODVODNJAVANJA STREH

364.989.16.2
365.989.16.2
366.989.16.2
367.989.16.2
368.989.16.2
369.989.16.2

NATIČNA SPOJKA GEBERIT PE Z IZBOČENIM TESNILOM
DN 70
DN 125
DN 150

CEVNA OBJEMKA GEBERIT Z NAVOJNO SPOJKO G 3/4", NASTAVLJIVA
DN 56
363.842.00.1
DN 60
364.842.00.1
DN 70
365.842.00.1
DN 90
366.842.00.1
DN 100
367.842.00.1
DN 125
368.842.00.1
DN 150
369.842.00.1

NAVOJNA PALICA GEBERIT
barva / površina: galvansko pocinkano
L 2000 mm

NAVOJNA CEV GEBERIT
barva / površina: galvansko pocinkano
G 1/2˝
G 3/4˝
G 1˝

SPOJNI TULEC GEBERIT
M 10
G 1/2˝
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GEBERIT OPAŽNI NOSILEC
M 10; L 16 cm


362.852.26.1
362.853.26.1
362.854.26.1

365.779.16.3
368.779.16.3
369.779.16.3

STREŠNI VTOČNIK GEBERIT PLUVIA S PRIROBNICO, ZA ŽLEBOVE
DN 90
359.007.00.1

SET PRITRDILNIH SPOJK GEBERIT PUVIA ZA FUNKCIONALNO PLOŠČO

358.060.00.1

SET CEVNIH OPOR GEBERIT PLUVIA
za cevovode Ø 90–200 mm

SET CEVNIH OPOR GEBERIT PLUVIA
za cevovode Ø 250-315 mm

358.061.00.1

358.062.00.1

362.834.26.1

GEBERIT ORODJA

362.843.26.1
362.844.26.1

Novosti v 2020

OBJEMKA ZA STISKANJE XP GEBERIT MAPRESS [4]
d, ø 76,1 mm
d, ø 88,9 mm
d, ø 108 mm

90792
90793
90794
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GEBERIT XENO²

GEBERIT MEPLA KOMPLET NASTAVKOV
za posnemanje robov in kalibriranje, v kovčku
d, ø 16 / 20 / 26 / 32 mm

690.920.00.1

GEBERIT MEPLA NASTAVEK
za posnemanje robov in kalibriranje
d, ø 16 mm
d, ø 20 mm
d, ø 26 mm
d, ø 32 mm
d, ø 40 mm
d, ø 50 mm
d, ø 63 mm

690.921.00.1
690.922.00.1
690.923.00.1
690.924.00.1
690.925.00.1
690.926.00.1
690.927.00.1

WC SEDEŽ S POKROVOM GEBERIT XENO²
s sistemom mehkega zapiranja in hitre demontaže

500.833.01.1

GEBERIT ICON

LITIJ-IONSKA BATERIJA GEBERIT 12 V
nazivna napetost / frekvenca omrežja 12 V DC"

690.019.00.1

LITIJ-IONSKA BATERIJA GEBERT 18 V
nazivna napetost/frekvenca omrežja 18 V DC (2.0Ah)
nazivna napetost/frekvenca omrežja 18 V DC (4.0Ah)

690.589.00.1
690.588.00.1

WC SEDEŽ S POKROVOM GEBERIT ICON SQUARE
s sistemom mehkega zapiranja in hitre demontaže

500.837.01.1

WC SEDEŽ S POKROVOM GEBERIT ICON, TANEK DIZAJN
s sistemom mehkega zapiranja in hitre demontaže

500.835.01.1

GEBERIT VARIFORM

KOMPLET CEVNIH STRGALCEV GEBERIT V KOVČKU


359.916.00.1

CEVNO STRGALO GEBERIT
DN 56
DN 60
DN 70
DN 90
DN 100

359.922.00.1
359.923.00.1
359.924.00.1
359.925.00.1
359.926.00.1

OMARICA ZA NADPULTNI UMIVALNIK GEBERIT VARIFORM
z enim predalom, odlagalno površino in prostorsko varčnim sifonom
lakirano, visoki sijaj / bela, B 750 mm
501.159.00.1
lakirano, mat / lava, B 750 mm
501.160.00.1
melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 750 mm
501.162.00.1
lakirano, visoki sijaj / bela, B 900 mm
501.165.00.1
lakirano, mat / lava, B 900 mm
501.166.00.1
melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 900 mm
501.168.00.1

OMARICA ZA NADPULTNI UMIVALNIK GEBERIT VARIFORM
z dvema predaloma, odlagalno površino in prostorsko varčnim sifonom
lakirano, visoki sijaj / bela, B 1200 mm
501.171.00.1
lakirano, mat / lava, B 1200 mm
501.172.00.1
melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 1200 mm
501.174.00.1
lakirano, visoki sijaj / bela, B 1350 mm
501.177.00.1
lakirano, mat / lava, B 1350 mm
501.178.00.1
melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 1350 mm
501.180.00.1

OMARICA ZA NADPULTNI UMIVALNIK GEBERIT VARIFORM
s tremi predali, odlagalno površino in prostorsko varčnim sifonom
lakirano, visoki sijaj / bela, B 1200 mm
501.183.00.1
lakirano, mat / lava, B 1200 mm
501.184.00.1
melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 1200 mm
501.186.00.1
lakirano, visoki sijaj / bela, B 1350 mm
501.189.00.1
lakirano, mat / lava, B 1350 mm
501.190.00.1
melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 1350 mm
501.192.00.1

ORGANIZATOR ZA PREDAL GEBERIT VARIFORM, H-RAZDELITEV
B 150 mm, H 62 mm, T 373 mm
501.156.00.1
B 150 mm, H 98 mm, T 373 mm
501.157.00.1

GEBERIT ONE

STENSKA WC ŠKOLJKA GEBERIT ONE
zaprta oblika, TurboFlush, z WC sedežem s pokrovom
WC keramika: KeraTect / bela
zaključna pokrivna plošča: bela
WC keramika: KeraTect / bela
zaključna pokrivna plošča: sijajni krom
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500.201.01.1

STENSKI BIDE GEBERIT ONE
zaprta oblika
Pokrov sifona: sijajni krom

500.690.01.1

500.202.01.1

Novosti v 2020
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GEBERIT SMYLE SQUARE

STENSKA WC ŠKOLJKA GEBERIT SMYLE SQUARE
krajša dimenzija, zaprta oblika, Rimfree®

500.379.01.1

TALNA WC ŠKOLJKA GEBERIT SMYLE SQUARE
montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree®

500.840.00.1

TALNA WC ŠKOLJKA GEBERIT SELNOVA
montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok,
delno zaprta oblika

500.844.00.7

GEBERIT SELNOVA SQUARE

TALNI BIDE GEBERIT SMYLE SQUARE
montaža do stene, zaprta oblika

500.841.00.1

WC SEDEŽ S POKROVOM GEBERIT SMYLE SQUARE
sistem mehkega zapiranja in hitre demontaže

500.979.01.1
STENSKA WC ŠKOLJKA GEBERIT SELNOVA SQUARE
delno zaprta oblika, Rimfree®

501.546.01.1

Dobavljivo od: julij 2020

TALNA WC ŠKOLJKA GEBERIT SELNOVA SQUARE
za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika,
montaža do stene, delno zaprta oblika, Rimfree®

500.489.01.1

Dobavljivo od: julij 2020

GEBERIT SELNOVA

STENSKA WC ŠKOLJKA GEBERIT SELNOVA
delno zaprta oblika, Rimfree®

TALNA WC ŠKOLJKA GEBERIT SELNOVA
horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree®

501.545.01.1

STENSKA WC ŠKOLJKA GEBERIT SELNOVA
povišana, zaprta oblika, Rimfree®

500.480.01.1

TALNA WC ŠKOLJKA GEBERIT SELNOVA
montaža do stene, delno zaprta oblika, Rimfree®

500.694.01.2

500.393.01.1

Dobavljivo od: september 2020
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STENSKI BIDE GEBERIT SELNOVA SQUARE
delno zaprta oblika

WC SEDEŽ S POKROVOM GEBERIT SELNOVA SQUARE
klasičen
sistem mehkega zapiranja
sistem mehkega zapiranja in sistem hitre demontaže

501.547.01.1

501.555.01.1
501.556.01.1
501.557.01.1

TALNI BIDE GEBERIT SELNOVA SQUARE
montaža do stene, delno zaprta oblika

500.483.01.1

NADOMETNI SPLAKOVALNIK GEBERIT SELNOVA SQUARE
dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani

501.578.01.1

Dobavljivo od: julij 2020
Novosti v 2020
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SET UMIVALNIKA Z OMARICO GEBERIT SELNOVA SQUARE
umivalnik s tankim robom, omarica z enimi vrati
lakirano, visoki sijaj / bela, B 550 mm
lakirano, mat / lava, B 550 mm
melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 550 mm
melamin, struktura lesa / svetli oreh hickory, B 550 mm
lakirano, visoki sijaj / bela, B 600 mm
lakirano, mat / lava, B 600 mm
melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 600 mm
melamin, struktura lesa / svetli oreh hickory, B 600 mm

SET UMIVALNIKA Z OMARICO GEBERIT SELNOVA SQUARE
umivalnik s tankim robom, omarica z dvema predaloma
lakirano, visoki sijaj / bela, B 550 mm
lakirano, mat / lava, B 550 mm
melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 550 mm
melamin, struktura lesa / svetli oreh hickory, B 550 mm
lakirano, visoki sijaj / bela, B 600 mm
lakirano, mat / lava, B 600 mm
melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 600 mm
melamin, struktura lesa / svetli oreh hickory, B 600 mm

STRANSKA OMARICA GEBERIT SELNOVA SQUARE
z enimi vrati
lakirano, visoki sijaj / bela, B 330 mm
lakirano, mat / lava, B 330 mm
melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 330 mm
melamin, struktura lesa / svetli oreh hickory, B 330 mm

501.248.00.1
501.249.00.1
501.250.00.1
501.251.00.1
501.252.00.1
501.253.00.1
501.254.00.1
501.255.00.1

501.232.00.1
501.233.00.1
501.234.00.1
501.235.00.1
501.236.00.1
501.237.00.1
501.238.00.1
501.239.00.1

501.272.00.1
501.273.00.1
501.274.00.1
501.275.00.1

SET UMIVALNIKA Z OMARICO GEBERIT SELNOVA SQUARE
umivalnik s tankim robom, omarica z dvoje vrati
lakirano, visoki sijaj / bela, B 800 mm
lakirano, mat / lava, B 800 mm
melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 800 mm
melamin, struktura lesa / svetli oreh hickory, B 800 mm
lakirano, visoki sijaj / bela, B 1000 mm
lakirano, mat / lava, B 1000 mm
melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 1000 mm
melamin, struktura lesa / svetli oreh hickory, B 1000 mm

lakirano, visoki sijaj / bela, B 800 mm
lakirano, mat / lava, B 800 mm
melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 800 mm
melamin, struktura lesa / svetli oreh hickory, B 800 mm
lakirano, visoki sijaj / bela, B 1000 mm
lakirano, mat / lava, B 1000 mm
melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 1000 mm
melamin, struktura lesa / svetli oreh hickory, B 1000 mm

501.256.00.1
501.257.00.1
501.258.00.1
501.259.00.1
501.260.00.1
501.261.00.1
501.262.00.1
501.263.00.1

501.240.00.1
501.241.00.1
501.242.00.1
501.243.00.1
501.244.00.1
501.245.00.1
501.246.00.1
501.247.00.1

SREDNJE VISOKA STRANSKA OMARICA GEBERIT SELNOVA SQUARE
z enimi vrati
lakirano, visoki sijaj / bela, B 330 mm
501.276.00.1
lakirano, mat / lava, B 330 mm
501.277.00.1
melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 330 mm
501.278.00.1
melamin, struktura lesa / svetli oreh hickory, B 330 mm
501.279.00.1

OMARICA ZA MANJŠI STRANIŠČNI UMIVALNIK GEBERIT SELNOVA
SQUARE
z enimi vrati, krajša dimenzija
lakirano, mat / lava, B 450 mm
501.395.JK.1

OMARICA ZA UMIVALNIK GEBERIT SELNOVA SQUARE
z enimi vrati
lakirano, mat / lava, B 550 mm
lakirano, mat / lava, B 600 mm
lakirano, mat / lava, B 650 mm

STRANSKA OMARICA GEBERIT SELNOVA SQUARE
z enimi vrati
lakirano, mat / lava, B 330 mm

SREDNJE VISOKA STRANSKA OMARICA GEBERIT SELNOVA SQUARE
z enimi vrati
lakirano, mat / lava, B 330 mm
501.392.JK.1

OMARICA Z OGLEDALOM GEBERIT SELNOVA SQUARE
vrati in nagibna vrata
lakirano, mat / lava, B 418 mm
lakirano, mat / lava, B 470 mm
lakirano, mat / lava, B 493 mm

501.393.JK.1

501.412.JK.1
501.413.JK.1
501.414.JK.1

501.411.JK.1
501.399.JK.1
501.398.JK.1

OMARICA Z OGLEDALOM GEBERIT SELNOVA SQUARE
vrata in dvoje nagibnih vrat
lakirano, mat / lava, B 708 mm, omarica desno	
lakirano, mat / lava, B 708 mm, omarica levo

501.391.JK.1
501.390.JK.1

STENSKA WC ŠKOLKA GEBERIT SELNOVA COMPACT
krajša dimenzija, zaprta oblika, Rimfree®

500.377.01.2

GEBERIT SELNOVA COMPACT
OMARICA Z OGLEDALOM GEBERIT SELNOVA SQUARE
z dvoje vrati
lakirano, visoki sijaj / bela, B 588 mm
lakirano, mat / lava, B 588 mm
melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 588 mm
melamin, struktura lesa / svetli oreh hickory, B 588 mm	
lakirano, visoki sijaj / bela, B 788 mm
lakirano, mat / lava, B 788 mm
melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 788 mm
melamin, struktura lesa / svetli oreh hickory, B 788 mm	
46

501.264.00.1
501.265.00.1
501.266.00.1
501.267.00.1
501.268.00.1
501.269.00.1
501.270.00.1
501.271.00.1

OMARICA ZA MANJŠI STRANIŠČNI UMIVALNIK GEBERIT SELNOVA
SQUARE
z enimi vrati
lakirano, mat / lava, B 360 mm
501.397.JK.1
lakirano, mat / lava, B 450 mm
501.396.JK.1
lakirano, mat / lava, B 500 mm
501.394.JK.1

STENSKA WC ŠKOLKA GEBERIT SELNOVA COMPACT
krajša dimenzija, Rimfree®
Novosti v 2020

500.349.01.1
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STENSKI BIDE GEBERIT SELNOVA COMPACT
krajša dimenzija

500.368.01.1

WC SEDEŽ S POKROVOM GEBERIT SELNOVA COMPACT
pritrditev od zgoraj
klasičen
sistem mehkega zapiranja
sistem mehkega zapiranja in sistem hitre demontaže

501.575.01.1
501.576.01.1
501.577.01.1

UMIVALNIK GEBERIT SELNOVA COMPACT
z odlagalno površino
z odprtino za armaturo na sredini in prelivom,
prostor za odlaganje levo, B 650 mm
z odprtino za armaturo na sredini in prelivom,
prostor za odlaganje desno, B 650 mm

501.549.00.1
501.551.00.1

GEBERIT SELNOVA COMFORT

POLSTEBER ZA MANJŠE UMIVALNIKE ZA STRANIŠČA GEBERIT SELNOVA
COMPACT
enostavna pritrditev s setom Kerafix
501.448.00.1

MANJŠI UMIVALNIK ZA STRANIŠČA GEBERIT SELNOVA COMPACT
z odprtino za armaturo na sredini in prelivom, B 450 mm
501.548.00.1
STENSKA WC ŠKOLJKA GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE
daljša dimenzija, Rimfree®
500.791.01.1

STENSKA WC ŠKOLJKA GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE
daljša dimenzija, delno zaprta oblika, Rimfree®
500.693.01.2
Dobavljivo od: julij 2020

MANJŠI UMIVALNIK ZA STRANIŠČA GEBERIT SELNOVA COMPACT
krajša dimenzija
z odprtino za armaturo desno in prelivom, B 400
501.517.00.1
z odprtino za armaturo levo in prelivom, B 400
501.518.00.1
z odprtino za armaturo desno in prelivom, B 500
501.513.00.1
z odprtino za armaturo levo in prelivom, B 500
501.506.00.1


MANJŠI UMIVALNIK ZA STRANIŠČA GEBERIT SELNOVA COMPACT
krajša dimenzija, z odlagalno površino
z odprtino za armaturo desno in prelivom, B 500
501.507.00.1
WC SEDEŽ S POKROVOM GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE
za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj
bela
500.793.01.1

WC SEDEŽ S POKROVOM GEBERIT SELNOVA COMFORT
za gibalno ovirane osebe, pritrditev od zgoraj
bela
rdeča

501.559.01.1
501.560.01.1

Dobavljivo od: julij 2020

KOTNI MANJŠI UMIVALNIK ZA STRANIŠČA GEBERIT SELNOVA COMPACT
z odprtino za armaturo na sredini in prelivom, B 450 mm
501.519.00.1
z odprtino za armaturo na sredini in prelivom, B 695 mm
501.508.00.1

UMIVALNIK GEBERIT SELNOVA COMPACT
z odprtino za armaturo na sredini in prelivom, B 550 mm
z odprtino za armaturo na sredini in prelivom, B 600 mm

501.509.00.1
501.511.00.1

WC SEDEŽ GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE
za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj
bela

500.794.01.1

WC SEDEŽ GEBERIT SELNOVA COMFORT
za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj
bela
rdeča

501.558.01.1
501.558.01.2

Dobavljivo od: julij 2020
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GEBERIT SESTRA

UMIVALNIK GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE
za gibalno ovirane osebe
odprtina za armaturo na sredini, viden preliv, B 550 mm
odprtina za armaturo na sredini, brez preliva, B 550 mm
brez odprtine za armaturo, brez preliva, B 550 mm
odprtina za armaturo na sredini, viden preliv, B 650 mm
odprtina za armaturo na sredini, brez preliva, B 650 mm
brez odprtine za armaturo, brez preliva, B 650 mm


500.785.00.1
500.786.00.1
500.787.01.1
500.788.01.1
500.789.01.1
500.790.01.1

PRŠNA KAD GEBERIT SESTRA
pravokotna oblika, kamena smola, strukturirana površina
bela / struktura skrilavca, L 1000 mm x B 800 mm
bela / struktura skrilavca, L 1000 mm x B 900 mm
bela / struktura skrilavca, L 1200 mm x B 800 mm
bela / struktura skrilavca, L 1200 mm x B 900 mm
bela / struktura skrilavca, L 1400 mm x B 800 mm
bela / struktura skrilavca, L 1400 mm x B 900 mm
bela / struktura skrilavca, L 1600 mm x B 800 mm
bela / struktura skrilavca, L 1600 mm x B 900 mm

GEBERIT OPTION

OGLEDALA Z OSVETLITVIJO GEBERIT OPTION, OSVETLITEV ZGORAJ
B 400 mm
819240000
B 600 mm
819260000
B 700 mm
819270000
B 900 mm
819200000

OGLEDALA Z OSVETLITVIJO GEBERIT OPTION PLUS,
z neposredno in posredno osvetlitvijo
B 400 mm
B 600 mm
B 750 mm
B 900 mm
B 1200 mm

OGLEDALA Z OSVETLITVIJO GEBERIT OPTION, OBOJESTRANSKA
OSVETLITEV
B 1200 mm
819220000

501.070.00.1
501.071.00.1
501.072.00.1
501.073.00.1
501.074.00.1

PRŠNA KAD GEBERIT SESTRA
pravokotna oblika, kamena smola, strukturirana površina
grafitna / struktura skrilavca, L 1000 mm x B 800 mm
grafitna / struktura skrilavca, L 1000 x B 900 mm
grafitna / struktura skrilavca, L 1200 mm x B 800 mm
grafitna / struktura skrilavca, L 1200 mm x B 900 mm
grafitna / struktura skrilavca, L 1400 mm x B 800 mm
grafitna / struktura skrilavca, L 1400 mm x B 900 mm
grafitna / struktura skrilavca, L 1600 mm x B 800 mm
grafitna / struktura skrilavca, L 1600 mm x B 900 mm

550.252.00.1
550.253.00.1
550.254.00.1
550.255.00.1
550.256.00.1
550.257.00.1
550.258.00.1
550.259.00.1

550.272.00.1
550.273.00.1
550.274.00.1
550.275.00.1
550.276.00.1
550.277.00.1
550.278.00.1
550.279.00.1

PRŠNA KAD GEBERIT SESTRA
pravokotna oblika, kamena smola, strukturirana površina
siva / struktura skrilavca, L 1000 mm x B 800 mm
siva / struktura skrilavca, L 1000 mm x B 900 mm
siva / struktura skrilavca, L 1200 mm x B 800 mm
siva / struktura skrilavca, L 1200 mm x B 900 mm
siva / struktura skrilavca, L 1400 mm x B 800 mm
siva / struktura skrilavca, L 1400 mm x B 900 mm
siva / struktura skrilavca, L 1600 mm x B 800 mm
siva / struktura skrilavca, L 1600 mm x B 900 mm

550.262.00.1
550.263.00.1
550.264.00.1
550.265.00.1
550.266.00.1
550.267.00.1
550.268.00.1
550.269.00.1

KVADRATNA OBLIKA, KAMENA SMOLA, STRUKTURIRANA POVRŠINA
kvadratna oblika, kamena smola, strukturirana površina
bela / struktura skrilavca, L 9000 mm x B 9000 mm
550.250.00.1

KVADRATNA OBLIKA, KAMENA SMOLA, STRUKTURIRANA POVRŠINA
kvadratna oblika, kamena smola, strukturirana površina
siva / struktura skrilavca, L 9000 mm x B 9000 mm
550.260.00.1

KVADRATNA OBLIKA, KAMENA SMOLA, STRUKTURIRANA POVRŠINA
kvadratna oblika, kamena smola, strukturirana površina
grafitna / struktura skrilavca, L 9000 mm x B 9000 mm
550.270.00.1

ODTOK ZA PRŠNO KAD GEBERIT SESTRA
višina vodne pregrade 50 mm, odtok iz PE
d, ø: 40 mm, zmogljivost odtekanja 0,6 l/s

ODTOK ZA PRŠNO KAD GEBERIT SESTRA
višina vodne pregrade 30 mm, odtok iz PE
d, ø: 40 mm, zmogljivost odtekanja 0,47 l/s

GEBERIT SETAPLANO

TALNA PRŠNA PLOŠČA GEBERIT SETAPLANO
pravokotna oblika, material Varicor®
alpsko bela / material Varicor®, L 1800 mm x B 900 mm
50

154.279.11.1

INSTALACIJSKI OKVIR GEBERIT
za talne pršne plošče Setaplano, jeklo, površinsko obdelano s praškanjem
jeklo, L 1800 mm x B 900 mm
154.479.00.1
Novosti v 2020

550.018.00.1

550.019.00.1
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GEBERIT PRŠNE KANALETE

GEBERIT PRŠNA KANALETA CLEANLINE80
prevlečeno nerjavno jeklo / barva šampanjca, L 300 – 900 mm
ščetkano nerjavno jeklo, L 300 – 900 mm
polirano nerjavno jeklo / črni krom, L 300 – 900 mm
prevlečeno nerjavno jeklo / barva šampanjca, L 300 – 1300 mm
ščetkano nerjavno jeklo, L 300 – 1300 mm
polirano nerjavno jeklo / črni krom, L 300 – 1300 mm

GEBERIT DALJISNKO AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA

154.440.39.1
154.440.KS.1
154.440.QC.1
154.441.39.1
154.441.KS.1
154.441.QC.1

DALJISNKO AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA GEBERIT
oglata oblika, pnevmatsko, za dvokoličinsko splakovanje, podometna tipka
ščetkan krom / cinkova tlačna litina
116.051.GH.1
sijajni krom / plastika
116.051.KA.1
bela / visok sijaj / plastika
116.051.KT.1
črna / visok sijaj / plastika
116.051.KV.1

DALJISNKO AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA GEBERIT
oglata oblika, pnevmatsko, za splakovanje, podometna tipka, izbočena
sijajni krom / plastika
116.052.21.1

DALJISNKO AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA GEBERIT, ZA PODOMETNE
SPLAKOVALNIKE 8 CM
oglata oblika, pnevmatsko, za dvokoličinsko splakovanje, podometna tipka
ščetkan krom / cinkova tlačna litina
116.053.GH.1
sijajni krom / plastika
116.053.KA.1
bela / visok sijaj / plastika
116.053.KT.1
črna / visok sijaj / plastika
116.053.KV.1

DALJISNKO AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA GEBERIT, ZA PODOMETNE
SPLAKOVALNIKE 8 CM
oglata oblika, pnevmatsko, za dvokoličinsko splakovanje, podometna tipka,
izbočena
sijajni krom / plastika
116.054.21.1

GEBERIT TALNI ODTOKI

ODVODNJAVANJE TALNIH OBLOG IZ PVC-JA
višina vodne pregrade 50 mm
d, ø: 50 mm, zmogljivost odtekanja 0,8 l/s

154.055.00.1

Dobavljivo od: julij 2020

REŠETKA S PRIVITJEM GEBERIT
okrogla, s privitjem

ODVODNJAVANJE TALNIH OBLOG IZ PVC-JA
višina vodne pregrade 30 mm
d, ø: 40 mm, zmogljivost odtekanja 0,4 l/s

154.057.00.1

Dobavljivo od: julij 2020

154.317.00.1

Dobavljivo od: julij 2020

GEBERIT AQUACLEAN

STENSKA UPRAVLJALNA PLOŠČA ZA GEBERIT AQUACLEAN SELA
steklo / črna
147.041.SJ.1
52
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Geberit prodaja d.o.o.
Bezena 55 a
SI-2342 Ruše
Slovenija
T +386 2 60 18 200
Geberit prodaja d.o.o.
Leskoškova 9 e
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
T +386 1 586 22 00
info.si@geberit.com
www.geberit.si

Avtorsko zaščiteno. Ponatis in objava, tudi v elektronskih medijih, v celoti ali
delno, sta dovoljena le s pisnim soglasjem Geberit International AG, Jona.
P-258/SI/04-2020

