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Správná 
volba.
Nedotýkejte se něčeho, co jste si sami nevybrali. 



2 3

Není to jen koupelna. Je to Vaše koupelna. 
Obklady jste jistě vybírali dlouho a dali jste si záležet 
na tom, aby odpovídaly Vašemu vkusu. Ani když 
přijde řada na umyvadlovou baterii, nejste ochotni 
slevit nic ze svých požadavků. U nás pak najdete 
ideální tlačítko splachování, které tuto námahu za-
vrší a které Vám bude po dlouhá léta zpříjemňovat 
Váš pobyt v koupelně. Protože Geberit v sobě 
snoubí eleganci s inovativní technologií. 

Proč to nevyzkoušet?
Tato brožura obsahuje fotografie ovládacích tlačítek v reálném měřítku.  
Přiložte si je ke stěně a nechte se unášet Vaší fantazií!
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Vaše koupelna, Váš design.
Vyberte si své tlačítko.

Kulatá  26
Ovládací tlačítka Geberit Sigma01, Sigma10, 
Sigma20, Omega20 a také oddálené ovládání 
splachování Geberit  typ 01 a typ 10

Bezdotyková  40
Ovládací tlačítka Geberit Sigma80  
a Sigma10

Individuální  46
Ovládací tlačítka Geberit Sigma50  
a Sigma70

Hranatá  06
Ovládací tlačítka Geberit Sigma30, 
Omega30, Sigma40, Sigma50, Sigma60, 
Omega60, Sigma70 a oddálené ovládání 
splachování Geberit typ 70

Designová rodina Geberit   52
Sladěný vzhled.

Funkce Geberit   56
Výběr je důležitý. 

Technologie Geberit   68
To nejlepší není vidět.

Geberit chrání vodní zdroje   72
Úspora vody přehledně.



6 7

Jděte vlastní cestou.
A bez kompromisů.

Společnost Geberit a její podomítkové splachovací systémy jsou 
zárukou nenápadných, ale spolehlivých funkcí, vysokého pohodlí  
a dlouhé životnosti. Jediné, co zůstává po jejich instalaci vidět,  
je ovládání této technologie: tlačítko splachování. Vybírejte ho  
s rozvahou, neboť se svým rozhodnutím budete žít ještě mnoho let. 
Dejte si záležet na tom, abyste pro sebe a svou koupelnu vybrali  
z naší široké nabídky opravdu to nejlepší. 

Jednoduchý obdélníkový tvar splachovacího tlačítka nás ani po 
letech nepřestává inspirovat. Dopřejte si i Vy tvůrčí rozlet a upravte 
si naše tlačítko podle vlastní fantazie. 
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Geberit Sigma30.
Elegantní linie.

 → Šest barevných variant.

 → Úsporné splachování pro dvě množství vody.

 → Vyrobeno z vysoce kvalitního plastu.

 → K dispozici také jako ovládání splachování pro pisoáry.

 → Možné dokoupit soupravu pro vhazování dezinfekčních tablet (viz str. 60).

 → Vhodné pro splachovací nádržky Sigma (viz str. 70).

bílá / pozlacená / bílá 
115.883.KK.1

pochromovaná matná / lesklá /  
matná 
115.883.KN.1

pochromovaná lesklá / matná /  
lesklá 
115.883.KH.1

bílá / pochromovaná matná / 
pochromovaná matná 
115.883.KL.1

bílá / pochromovaná lesklá /  
bílá 
115.883.KJ.1

černá / pochromovaná lesklá /  
černá 
115.883.KM.1
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Geberit Omega30.
Ještě menší!

 → Šest barevných variant.

 → Úsporné splachování pro dvě množství vody.

 → Vyrobeno z vysoce kvalitního plastu.

 → Mimořádně malé rozměry.

 → Ovládání splachování zepředu nebo shora.

 → K dispozici také jako ovládání splachování pro pisoáry.

 → Vhodné pro splachovací nádržky Omega (viz str. 70).

pochromovaná matná / lesklá /  
matná 
115.080.KN.1

bílá / pochromovaná matná / 
pochromovaná matná 
115.080.KL.1

černá / pochromovaná lesklá /  
černá 
115.080.KM.1

bílá / pozlacená / bílá 
115.080.KK.1

pochromovaná lesklá / matná /  
lesklá 
115.080.KH.1

bílá / pochromovaná lesklá /  
bílá 
115.080.KJ.1

Toto je reálná velikost tlačítka – o 25 % menší než ovládací tlačítko Geberit Sigma30.25 %
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Geberit Sigma30 se splachováním 
start/stop.
Jedinečný styl. 

 → Čtyři barevné varianty.

 → Úsporné splachování start/stop.

 → Vyrobeno z odolného, tlakově litého zinku. 

 → Velké ovládací pole pro aktivaci spláchnutí. 

 → K dispozici také jako ovládání splachování pro pisoáry.

 → Možné dokoupit soupravu pro vhazování dezinfekčních tablet 
(viz str. 60).

 → Vhodné pro splachovací nádržky Sigma (viz str. 70).

pochromovaná lesklá / 
kartáčovaný chrom / 
pochromovaná lesklá 
115.893.KY.1

pozlacená 
115.893.45.1

bílá / pochromovaná lesklá /  
bílá 
115.893.KJ.1

kartáčovaný chrom / 
pochromovaná lesklá / 
kartáčovaný chrom 
115.893.KX.1
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Geberit Sigma40.
Svěží vzduch zaručen.

 → Pět barevných variant.

 → Úsporné splachování pro dvě množství vody.

 → Vrchní deska z plastu nebo ze skla. 

 → Integrovaná jednotka odsávání zápachu Geberit 
DuoFresh* (viz str. 62).

 → Filtr s aktivním uhlím. 

 → Integrovaná souprava pro vhazování dezinfekčních 
tablet (viz str. 60). 

 → Několik renomovaných cen za design. 

 → Vhodné pro splachovací nádržky Sigma (viz str. 70).

alpská bílá, plast 
115.600.KQ.1

bílé sklo 
115.600.SI.1

černé sklo 
115.600.SJ.1

černá, plast 
115.600.KR.1

hnědé sklo 
115.600.SQ.1

* Vyžaduje použití montážního 
prvku pro WC s připojením  
pro odsávání zápachu a zdroj 
elektrického proudu. 
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Geberit Sigma50.
Vytříbená elegance.

 → Sedm barevných variant.

 → Úsporné splachování pro dvě množství vody.

 → Vrchní deska ze skla, plastu nebo kovu.

 → Tělo tlačítka z odolného, tlakově litého zinku.

 → K dispozici také jako ovládání splachování pro pisoáry.

 → Design bez okrajového rámečku.

 → Možné dokoupit soupravu pro vhazování dezinfekčních tablet 
(viz str. 60).

 → Design tlačítka lze individuálně upravit (viz str. 46).

 → Vhodné pro splachovací nádržky Sigma (viz str. 70).

hnědé sklo 
115.788.SQ.5

pochromovaná lesklá 
115.788.21.5

kartáčovaný chrom 
115.788.GH.5

alpská bílá 
115.788.11.5

kouřové sklo zrcadlové 
115.788.SD.5

černá RAL 9005 
115.788.DW.5

zelené sklo satinované 
115.788.SE.5
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Geberit Sigma60.
Dokonale minimalistické.

 → Čtyři barevné varianty.

 → Úsporné splachování pro dvě množství vody.

 → Vrchní deska ze skla nebo kovu.

 → Zalícované s povrchem stěny. 

 → Lze dokoupit krycí rámeček. 

 → Získalo ocenění za design. 

 → Vhodné pro splachovací nádržky Sigma (viz str. 70).

černé sklo 
115.640.SJ.1

hnědé sklo 
115.640.SQ.1

kartáčovaný chrom 
115.640.GH.1

bílé sklo 
115.640.SI.1

24 % Toto je reálná velikost tlačítka – o 24 % menší než ovládací tlačítko Geberit Sigma20.
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Geberit Omega60.
Malý rozměr, zalícované s povrchem.

 → Čtyři barevné varianty.

 → Úsporné splachování pro dvě množství vody.

 → Vrchní deska ze skla nebo kovu.

 → Extrémně malé rozměry. 

 → Zalícované s povrchem stěny. 

 → Lze dokoupit krycí rámeček. 

 → Ovládání splachování zepředu nebo shora. 

 → Vhodné pro splachovací nádržky Omega (viz str. 70).

černé sklo 
115.081.SJ.1

hnědé sklo 
115.081.SQ.1

kartáčovaný chrom 
115.081.GH.1

bílé sklo 
115.081.SI.1

Toto je reálná velikost tlačítka – o 32 % menší než ovládací tlačítko Geberit Sigma60.32 %
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Geberit Sigma70.
Sofistikovaná elegance.

 → Čtyři barevné varianty.

 → Úsporné splachování pro dvě množství vody.

 → Deska ze skla nebo nerezové oceli.

 → Ovládá se lehkým dotykem.

 → Pneumatické ovládání podpořené hydraulickou servo technologií. 

 → Hladký povrch pro snadné čištění.

 → Působí, jako by se vznášelo před stěnou.

 → Lze vyrobit na zakázku také z jiného materiálu (viz str. 46). 

 → Vhodné pro splachovací nádržky Sigma (viz str. 70).

bílé sklo 
115.620.SI.1

hnědé sklo 
115.620.SQ.1

černé sklo 
115.620.SJ.1

kartáčovaná nerezová ocel 
115.620.FW.1
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Oddálené ovládání splachování 
Geberit typ 70.
Elegance v miniaturní velikosti.

 → Čtyři barevné varianty.

 → Deska ze skla nebo nerezové oceli.

 → Úsporné splachování pro dvě množství vody.

 → Lze umístit kamkoliv do vzdálenosti 1,7 metru od splachovací nádržky.

 → Určené do nábytku nebo konstrukce prováděné mokrým a suchým 
procesem.

 → Pneumatické oddálené splachování se ovládá lehkým dotykem díky 
inovativní hydraulické servo technologii. 

 → Snadné čištění.

 → Informace o krycích deskách pro servisní otvor najdete na straně 59.

Toto je reálná velikost tlačítka – o 85 % menší než ovládací tlačítko Geberit Sigma70.85 %

kartáčovaná nerezová ocel 
115.630.FW.1 - Sigma70 
115.084.FW.1 - Omega70

černé sklo 
115.630.SJ.1 - Sigma70 
115.084.SJ.1 - Omega70

hnědé sklo 
115.630.SQ.1 - Sigma70 
115.084.SQ.1 - Omega70

bílé sklo 
115.630.SI.1 - Sigma70 
115.084.SI.1 - Omega70
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Dokonalý tvar: kruh.
Oblé křivky uvolňují mysl.

27

Kruh nelze zdokonalit, ale je možné ho nově a neotřele uchopit. 
Splachovací tlačítka Geberit používají klasický kruhový tvar v souladu 
se současnými trendy. Bez kontrastních kroužků, nebo s nimi.  
S jemně opracovanými hranami. Umístěné harmonicky vedle sebe 
nebo s překrytím. Výsledek je ale pokaždé příjemně vyvážený.
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Geberit Sigma01.
Nestárnoucí klasika.

 → Šest barevných variant.

 → Úsporné splachování pro dvě množství vody.

 → K dispozici také jako ovládání splachování pro pisoáry.

 → Vyrobeno z vysoce kvalitního plastu.

 → Možné dokoupit soupravu pro vhazování dezinfekčních tablet 
(viz str. 60).

 → Vhodné pro splachovací nádržky Sigma (viz str. 70).

pochromovaná matná 
115.770.46.5

pochromovaná lesklá / matná 
115.770.KA.5

mosazná (barva) 
115.770.DT.5

alpská bílá 
115.770.11.5

černá RAL 9005 
115.770.DW.5

pochromovaná lesklá  
115.770.21.5
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Geberit Sigma10.
V jednoduchosti je krása. 

 → Sedm barevných variant.

 → Úsporné splachování start/stop.

 → Manuální nebo elektronické ovládání splachování 
(viz str. 40).

 → K dispozici také jako ovládání splachování pro pisoáry.

 → Vyrobeno z vysoce kvalitního plastu.

 → V nabídce také varianta z nerezové oceli.

 → Možné dokoupit soupravu pro vhazování dezinfekčních tablet 
(viz str. 60).

 → Vhodné pro splachovací nádržky Sigma (viz str. 70).

bílá / pozlacená / bílá 
115.758.KK.5

černá / pochromovaná lesklá /  
černá 
115.758.KM.5

bílá / pochromovaná lesklá /  
bílá 
115.758.KJ.5

pochromovaná matná / lesklá /  
matná 
115.758.KN.5

pochromovaná lesklá / matná /  
lesklá 
115.758.KH.5

bílá / pochromovaná matná / 
pochromovaná matná 
115.758.KL.5

nerezová ocel kartáčovaná / 
leštěná / kartáčovaná 
115.758.SN.5
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Geberit Sigma20.
Jednoduché a účelné.

 → Sedm barevných variant.

 → Úsporné splachování pro dvě množství vody.

 → K dispozici také jako ovládání splachování pro pisoáry.

 → Vyrobeno z vysoce kvalitního plastu.

 → V nabídce také varianta z nerezové oceli.

 → Možné dokoupit soupravu pro vhazování dezinfekčních 
tablet (viz str. 60).

 → Vhodné pro splachovací nádržky Sigma (viz str. 70).

bílá / pozlacená / bílá 
115.882.KK.1

nerezová ocel kartáčovaná / 
leštěná / kartáčovaná 
115.882.SN.1

pochromovaná lesklá / matná /  
lesklá 
115.882.KH.1

bílá / pochromovaná matná / 
pochromovaná matná 
115.882.KL.1

černá / pochromovaná lesklá /  
černá 
115.882.KM.1

bílá / pochromovaná lesklá /  
bílá 
115.882.KJ.1

pochromovaná matná / lesklá /  
matná 
115.882.KN.1
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Geberit Omega20.
Dokonalé křivky.

 → Šest barevných variant.

 → Překvapivě malé rozměry. 

 → Úsporné splachování pro dvě množství vody.

 → Kulatá tlačítka zasazená v kontrastních kroužcích. 

 → Ovládání splachování zepředu nebo shora. 

 → K dispozici také jako ovládání splachování pro pisoáry.

 → Vhodné pro splachovací nádržky Omega (viz str. 70).

pochromovaná lesklá / matná /  
lesklá 
115.085.KH.1

bílá / pochromovaná matná / 
pochromovaná matná 
115.085.KL.1

pochromovaná matná / lesklá /  
matná 
115.085.KN.1

bílá / pochromovaná lesklá /  
bílá 
115.085.KJ.1

černá / pochromovaná lesklá /  
černá 
115.085.KM.1

bílá / pozlacená / bílá 
115.085.KK.1

Toto je reálná velikost tlačítka – o 25 % menší než ovládací tlačítko Geberit Sigma20.25 %
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Oddálené ovládání splachování 
Geberit typ 01.
Malé tlačítko, velká volnost.

 → Tři barevné varianty.

 → Splachování pro jedno množství vody nebo úsporně pro dvě 
množství vody.

 → Lze umístit kamkoliv do vzdálenosti 1,7 metru od splachovací 
nádržky. 

 → Určené do nábytku nebo konstrukce prováděné mokrým 
a suchým procesem.

 → Pneumatické oddálené ovládání splachování.

 → Informace o krycích deskách pro servisní otvor najdete na 
straně 59.

 → Vhodné pro splachovací nádržky Sigma a Omega (viz str. 70).

pochromovaná matná 
116.042.46.1

pochromovaná lesklá 
116.042.21.1

bílá 
116.042.11.1

Velký prstenec pro instalaci pod 
omítku do zděných konstrukcí 
a lehkých příček.

Malý prstenec pro zabudování do 
nábytku. 

Toto je reálná velikost tlačítka – o 83 % menší než ovládací tlačítko Geberit Sigma01.83 %
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Oddálené ovládání splachování 
Geberit typ 10.
Rozmanitá nabídka.

 → Pět barevných variant.

 → Úsporné splachování pro dvě množství vody.

 → Vysoce kvalitní dekorativní prstenec.

 → Lze umístit kamkoliv do vzdálenosti 1,7 metru od 
splachovací nádržky.

 → Určené do nábytku nebo konstrukce prováděné 
mokrým a suchým procesem.

 → Pneumatické oddálené ovládání splachování.

 → Informace o krycích deskách pro servisní otvor 
najdete na straně 59.

 → Vhodné pro splachovací nádržky Sigma a Omega 
(viz str. 70).

pochromovaná matná 
116.055.KN.1

bílá / pozlacená 
116.055.KK.1

pochromovaná lesklá 
116.055.KH.1

černá / pochromovaná lesklá 
116.055.KM.1

bílá / pochromovaná lesklá 
116.055.KJ.1

Velký prstenec pro instalaci pod 
omítku do zděných konstrukcí 
a lehkých příček.

Malý prstenec pro zabudování do 
nábytku. 

Toto je reálná velikost tlačítka – o 83 % menší než ovládací tlačítko Geberit Sigma10.83 %
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Bezdotykové splachování.
Elektronická hygiena.

Podle nedávných průzkumů je stále méně lidí spokojeno  
s manuálním splachováním toalet a přibývá těch, kteří vyhle-
dávají sanitární technologie s bezdotykovým ovládáním. 
Geberit vychází této poptávce vstříc a nabízí elektronické 
ovládání splachování WC pomocí infračervených čidel. 
Toaleta sice musí být kvůli tomu připojená k elektrické síti, 
ale to už se dnes stejně stává běžným standardem. 
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Geberit Sigma80.
Zářící skvost.

 → Dvě barevné varianty.

 → Úsporné splachování pro dvě množství vody.

 → Bezdotyková aktivace spláchnutí (viz str. 64).

 → Vrchní deska z vysoce kvalitního skla. 

 → LED podsvícení v pěti barvách. 

 → Zapínání pomocí detekce pohybu.

 → Mnohonásobně oceněný design.

 → Vhodné pro splachovací nádržky Sigma (viz str. 70).

Měňte barvy podle nálady
Když se přiblížíte k WC, rozsvítí se na tlačítku  
krátký a dlouhý proužek pro malé a velké spláchnutí. 
Můžete volit mezi pěti barvami podsvícení. 

zrcadlové sklo 
116.090.SM.1

černé sklo 
116.090.SG.1
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Geberit Sigma10 bezdotykové.
Rafinovaně jednoduché.

 → Sedm barevných variant.

 → Úsporné splachování pro dvě množství vody.

 → Bezdotyková aktivace spláchnutí (viz str. 64).

 → Napájení z baterie nebo ze sítě.

 → Zapínání pomocí detekce pohybu.

 → Lze zvolit také manuální ovládání spláchnutí.

 → K dispozici také jako ovládání splachování pro pisoáry.

 → Model z nerezové oceli je možné přišroubovat k rámečku.

 → Vhodné pro splachovací nádržky Sigma (viz str. 70).

nerezová ocel kartáčovaná / 
leštěná 
115.907.SN.1

bílá / pochromovaná matná 
115.907.KL.1

pochromovaná matná / lesklá 
115.907.KN.1

bílá / pozlacená 
115.907.KK.1

pochromovaná lesklá / matná 
115.907.KH.1

bílá / pochromovaná lesklá 
115.907.KJ.1

černá / pochromovaná lesklá 
115.907.KM.1
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Navrženo na míru.
Vaše koupelna, 
Váš design.

Zvolte si materiály a design zcela podle svého vkusu a navrhněte  
si koupelnu, která se nebude podobat žádné jiné. Tlačítka Geberit 
Sigma50 a Sigma70 je možné vybavit vlastní vrchní deskou, která 
bude dokonale sladěná s okolním interiérem nebo mu bude naopak 
dominovat neobvyklým motivem či materiálem. Vaší kreativitě se 
meze nekladou.  

 → Individuální
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Geberit Sigma50 zakázkové.
Skvěle sladěno.

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50
Vaše koupelna může být jedinečná a originální. 
Jako výplň tlačítka můžete použít Váš oblíbený 
motiv, fotografii, velmi tenkou dřevěnou desku 
nebo jiný neobvyklý materiál.
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Geberit Sigma70 zakázkové.
Prvotřídní kousek.

Ovládací tlačítko Geberit Sigma70
Pohrajte si s materiálem a designem. Tlačítko je 
tvořeno hladkou nepřerušovanou deskou, která 
přináší ještě více možností ztvárnění, což 
poskytuje volný prostor pro Vaši vlastní 
kreativitu.
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Dokonalý soulad.
Designová rodina Geberit.

Tlačítka Geberit pro splachování WC a pisoárů 
jsou koncepčně navržena tak, aby s nimi Vaše 
koupelna získala jednotný styl. Ovládací tlačítka 
splachování pisoárů mohou být ovládána 
ručně (pneumaticky) nebo bezdotykově 
(elektronicky pomocí infračervené detekce). 
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Typ 30 Typ 40 Typ 50 Typ 60 Typ 70

Ovládací tlačítka 
Sigma

Ovládací tlačítka 
Omega

Oddálené ovládání 
splachování

Typ 01 Typ 10 Typ 10Typ 20 Typ 80

Ovládání splacho-
vání pisoárů

Váš styl.
Volba je 
jen na 
Vás.

Individuální Individuální

** ** ***

* Námi doporučený model, který se svým vzhledem hodí k dané řadě výrobků.
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Výběr je důležitý.
Inteligentní funkce Geberit. 

Špičková sanitární technologie Geberit udělá z Vaší koupelny 
místo, kde budete den rádi začínat i končit. Svou toaletu 
budete moci spláchnout, aniž byste se jí dotkli. Tlumené 
podsvícení dodá chvílím stráveným v koupelně tu správnou 
náladu a nepříjemný zápach z toalety bude účinně odstraněn 
dřív, než se rozšíří po místnosti. A protože výrobky Geberit 
se mohou pochlubit nejen dobrým designem, ale také 
dlouhou životností a spolehlivostí, budete se ze svého 
výběru těšit ještě po mnoho let. 
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Dopřejte si pohodlí. 
Oddálené ovládání splachování Geberit. 

Oddálené ovládání splachování je vhodné 
pro každou stavební situaci. Využijete ho 
například tehdy, když budete z nějakého 
důvodu potřebovat ovládat splachování WC 
z jiného místa než je běžné, když bude design 
koupelny vyžadovat malé a nenápadné 
splachovací tlačítko nebo když použijete 
podomítkovou nádržku Geberit Omega  
s nízkou stavební výškou a víko toalety by 
se o standardně umístěné tlačítko opíralo. 
Pro takové případy nabízí Geberit různé 
modely oddáleného splachování s pneuma-
tickým přenosem síly, které lze umístit až 
do vzdálenosti 1,7 metru od splachovací 
nádržky.  

Zmáčknuto tisíckrát. 
Oddálená pneumatická ovládání Geberit 
typ 01 a 10 prošla intenzivními zátěžovými 
testy. Jejich technologie funguje na principu 
stlačeného vzduchu (nejsou poháněna 
elektřinou). 

Stačí se zlehka dotknout. 
Díky hydraulické servo technologii 
se stačí tlačítka typu 70 jen zlehka 
dotknout a aktivujete tím spláchnutí. 
A nespotřebujete přitom žádnou 
elektrickou energii. 

Nenápadný vzhled. 
Krycí desky Geberit jsou k dispozici v mnoha 
barvách a materiálech a otvírají nové designové 
příležitosti. Pro opticky diskrétní umístění je 
vhodný model určený pro výplň vlastním 
obkladem. 

 → Oddálené ovládání splachování
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BIld???

Souprava pro vhazování tablet.
Svěží vůně po několik týdnů.

Ovládací tlačítko lze snadno odklopit, vhodit dezinfekční tabletu 
a opět zaklapnout. Takhle jednoduše si na několik týdnů zajistíte 
svěží vůni a čistotu na WC. Soupravu lze dokoupit a nainstalovat na 
většinu tlačítek Sigma, dokonce i dodatečně. Tableta je po vhození 
umístěna ve splachovací nádržce pod vodní hladinou, pomalu se 
rozpouští a každým spláchnutím dezinfikuje celý vnitřní povrch WC 
mísy a provoní její okolí.

1 Je to opravdu velmi snadné: 
Odklopíte tlačítko směrem k sobě.

2 Vložíte tabletu do soupravy za 
tlačítkem.

3 Vrátíte tlačítko na původní místo a už 
si jen užíváte svěžest při každém 
spláchnutí.

1

2

3

 → Souprava pro vhazování tablet
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Nádech, prosím.
Odstraňte zápach, 
vyčistěte vzduch. 92 % z nás si myslí, že zápach může ovlivňovat 

naše pocity.

Jakmile navštívíte toaletu v zápětí po jiné 
osobě, nemusí to zkrátka znamenat, že 
máte smůlu. Geberit našel řešení - již dlouho 
se k odsávání par a nežádoucích pachů 
používají v kuchyni digestoře. Stejné řešení, 
totiž výkonná jednotka odsávání, je nyní  
k dispozici také pro WC. Jednotka odsávání 
zápachu Geberit DuoFresh eliminuje problém 
přímo v místě jeho vzniku, tedy ve WC míse. 
Zápach tak nemá vůbec šanci rozšířit se  
do místnosti. Vzduch odsávaný z WC mísy 
prochází přes filtr s aktivním uhlím, který 
pohltí všechen nepříjemný zápach a pro-
pustí jen čistý svěží vzduch, který se přes 
otvory kolem ovládacího tlačítka dostává 
zpět do místnosti. Systém funguje nezávisle 
na venkovním vzduchu. Není napojený na 
potrubí vzduchotechniky ani žádné jiné 
zařízení, což ulehčuje jeho montáž.

Filtr s aktivním uhlím a souprava 
s otvorem pro vhazování tablet jsou 
lehce přístupné pomocí ovládacího
tlačítka.

Vzduch se důkladně zbaví zápachu 
pomocí filtru s aktivním uhlím.

Tichý ventilátor vrací vyčištěný 
vzduch zpět do místnosti.

Zachytí nepříjemný zápach přímo 
u zdroje.

 → Odsávání zápachu
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Bezdotykové ovládání.
Estetické a hygienické.

Toužíte po absolutní hygieně a čistotě? 
Nabízíme Vám ovládání splachování,  
které plní Vaše přání bezdotykově.  
Nebudete muset zmáčknout žádné  
tlačítko. Nebudete se muset ničeho dotýkat. 
Lepší hygienu si už nemůžete přát. 

Bezdotyková ovládací tlačítka 
pro WC a pisoáry jsou k dispozici 
v jednotném designu. 

 → Bezdotykové
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1 Toaleta Geberit AquaClean Sela 
s integrovanou sprchou a tlačítkem 
Geberit Sigma50, alpská bílá. 

2 Bezdotykové ovládací tlačítko 
splachování Geberit Sigma80, 
zrcadlové sklo. 

3 Jednotka odsávání zápachu  
Geberit DuoFresh s tlačítkem 
Geberit Sigma40. 

1 2

3

Také toalety jdou s dobou. 
Elektřina na WC se stává standardem. 

Možnost připojit se k elektrické síti 
také na WC se dnes stává již samo-
zřejmostí. Existuje mnoho přídavných 
funkcí užitečných pro Vaše zdraví  
a pohodlí, jako je například odsávání 
zápachu Geberit DuoFresh, 
WC sedátka nebo kompletní toalety  
s integrovanou sprchou pro intimní 
hygienu Geberit AquaClean či 
bezdotykové ovládání splachování  
s podsvícením Geberit Sigma80. 
Všechny tyto vymoženosti ale 
potřebují ke svému provozu elektřinu. 
Montážní prvky Geberit pro WC mají 
přípravu pro připojení k elektrické 
síti a jsou tak připraveny na budoucí 
zvýšené nároky na komfort.
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2

Splachovací nádržky Geberit pod omítku.
To nejlepší není vidět. 1 Trubková chránička pro skrytý přívod vody pro 

okamžitou nebo dodatečnou instalaci toalety 
Geberit AquaClean. 

2 Připojení pro odsávání zápachu Geberit DuoFresh.
3 Moderní vypouštěcí ventil pro úsporné splachování 

dvěma množstvími vody. 
4 Praktická souprava pro vhazování dezinfekčních 

tablet. 
5 Příprava pro přívod elektrického proudu. 

1

Technologii splachování 
WC je dnes možné skrýt  
do zdi. Je to hygienické, 
elegantní a spolehlivé 
řešení, které navíc zaručuje 
mimořádně vysokou 
nosnost. Instalační 
systémy Geberit pod 
omítku byly kdysi prvními 
svého druhu na trhu.  
Dnes jsou navíc vybaveny 
inovativními funkcemi,  
jako například odsáváním 
zápachu přímo z WC mísy.  

Geberit
Sigma 12 cm (UP320)
WS10009-20110209

6,0 l
5,0 / 4,0 l

www.well-online.eu

4

3

5
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Pro jakoukoliv situaci.
Splachovací nádržky Sigma a Omega. 

Ovládací tlačítka splachování pro WC řady Sigma 
pokrývají spolu s příslušnými montážními prvky 
pod omítku většinu stavebních situací a nabízejí 
mnoho inteligentních funkcí. Splachovací systém 
Geberit Omega zaručuje vysokou míru flexibility 
a lze ho použít s tlačítky velmi malých rozměrů. 
Oba systémy se instalují bez použití nářadí a pro 
oba garantujeme dodávku náhradních dílů po 
dobu 25 let.  

Pro instalaci pod omítku máte k dispozici širokou 
nabídku ovládacích tlačítek splachování a spoleh-
livých montážních prvků. Každé tlačítko je označeno 
jménem montážního prvku, se kterým je možné ho 
kombinovat, takže si můžete být jistí, že do sebe 
na stavbě vše správně zapadne.

 → Stavební výška 112 cm

 → Ovládání splachování zepředu

 → V nabídce modely pro tělesně 
postižené a modely s dodatečně 
nastavitelnou výškou

 → K dispozici také varianta pro  
montáž do rohu

 → Jednotka odsávání zápachu 
(recirkulace vzduchu / vývod 
vzduchu ven)

 → Vhodné pro oddálené ovládání 
splachování Geberit

Splachovací nádržka pod omítku Geberit Omega

 → Velmi flexibilní díky několika 
stavebním výškám: 112 cm, 98 cm 
a 82 cm

 → Ovládání splachování zepředu 

 → Možné také ovládání splachování 
shora u stavebních výšek 82 a 98 cm

 → Mimořádně malá ovládací tlačítka 
splachování

 → Vhodné pro oddálené ovládání 
splachování Geberit

82 cm

98 cm

112 cm

Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma
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WELL – Klasifikace hospodárného nakládání 
s vodou.
Transparentně a přehledně.

Chovat se zodpovědně vůči životnímu prostředí 
může být snadné a dokonce ekonomicky výhodné. 
Kdo se chová ohleduplně k cenným přírodním 
zdrojům, šetří tím i svoje peníze. Spotřebitelé již 
dobře znají tzv. energetické štítky označující 
energetickou náročnost domácích spotřebičů. Nyní 
se podobné hodnocení začalo zavádět také v oboru 
sanitární techniky. Štítek WELL („Water Efficiency 
Label“) obsahuje spolehlivé a přesné údaje o míře 
šetrného zacházení s vodou. Jeho hlavním smyslem 
je možnost rychlého porovnání sanitárních zařízení, 
jako např. vodovodních baterií nebo splachovacích 
nádržek. V rámci klasifikace WELL bylo velmi 
pozitivně ohodnoceno již mnoho výrobků Geberit.
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Geberit spol. s r.o. 
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
Česká republika

T +420 284 689 670
F +420 284 683 154
sales.cz@geberit.com

→  www.geberit.cz
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