Bármilyen beépítési környezethez
Geberit Sigma tartályok

Manapság az öblítési technológiát a csempézett,
burkolt falak mögé lehet rejteni – ez a megoldás
higiénikusabb, biztonságosabb és verhetetlen
stabilitást nyújt. A Geberit szerelési rendszerek
ezt mind lehetővé teszik – ideértve a közvetlenül
a WC-kerámiából történő szagelszívást is.
Minden összhangba került: a megfelelő falba
rejtett öblítőtartállyal használva a Geberit Sigma
működtetőlap család az alkalmazási területek és
komfort funkciók variációinak széles tárházát kínálja.
Ez az öblítési rendszer szerszám nélküli szerelést
tesz lehetővé, az alkatrészellátási garancia pedig
25 évre biztosított. Széles választék áll tehát az
Ön rendelkezésére Geberit működtetőlapokból és
megbízható, falba építhető Geberit szerelőelemekből
egyaránt. És mivel most már minden egyes Geberit
működtetőlap a neki megfelelő tartály nevét viseli,
Ön is biztos lehet abban, hogy minden passzol
egymáshoz.

→ Beépítési magasság: 112 cm
→ Elölről történő működtetés
→ Mozgássérülteknek kifejlesztett és
állítható magasságú modellek is
kaphatók
→ Sarokba szerelhető típus is elérhető
→ Szagelszívás (belső keringtetésű /
elszívó rendszerű)
→ Geberit öblítésvezérlő távműködtetőkkel is
alkalmazható

Geberit Kft.
Oﬃce Garden II.
Budapest, Alíz u. 2.
1117
T: +36 1 204 4187
F: +36 1 204 4190
sales.hu@geberit.com
→ www.geberit.hu

Geberit WC-szerelőelemek

Sigma
tartályok
legjava

Ami látszik, az egy nyomólap.

Amit kap vele: tökéletes működés,
amelyre mindig számíthat.

Nr. 1 in Sanitary Technology
in Europe

Leggyakrabban használt WC-szerelőelemek
Geberit Sigma tartállyal
Duofix falazott vagy könnyűszerkezetes falakhoz
DuoFresh

Elszíváshoz

Vékony

Bajnok

A kétszeres frissességet a Sigma40
nyomólappal együtt biztosítja: a belső
keringtetésű szagelszívó rendszeren és
az öblítővíz előkezelését lehetővé tevő
tabletta bedobónyíláson keresztül.
Cikkszám: 111.370.00.5
Ajánlott fogyasztói ár: 79 500 Ft

Speciális öblítőcsöve lehetőséget
nyújt arra, hogy külső légtechnikai
elszívórendszerhez csatlakoztassák.
Cikkszám: 111.367.00.5
Ajánlott fogyasztói ár: 76 500 Ft

50 év tapasztalat a falba
rejtett öblítőtartályok terén

Több mint 60 millió beépített
példány

25 év alkatrészellátási garancia

Kevés a hely a falban? A 8 cm mélységű
szerelőelem 1/3-ával kisebb helyre fér be,
mint a Sigma12 szerelőelemek.
Cikkszám: 111.796.00.1
Ajánlott fogyasztói ár: 81 900 Ft

Leggyakrabban használt típus.
Cikkszám: 111.300.00.5
Ajánlott fogyasztói ár: 68 700 Ft

Akusztikailag optimalizált

Víztakarékos

400 kg teherbírású szerkezet

Vízkezelő tabletta
bedobónyílás

Kombifix falazott falakhoz
Elszíváshoz

Változatos lehetőségek a
design, funkciók és a
beszerelési környezet terén

Speciális öblítőcsöve lehetőséget
nyújt arra, hogy külső légtechnikai
elszívórendszerhez csatlakoztassák.
Cikkszám: 110.367.00.5
Ajánlott fogyasztói ár: 64 800 Ft

Bajnok

Leggyakrabban használt típus.
Cikkszám: 110.300.00.5
Ajánlott fogyasztói ár: 54 900 Ft

Szagelszívási funkció

Elektromosság számára
előkészített csatlakozási pont

Állítható magasság

Hasznos kiegészítők
Falsík előtti szerelőkészlet

Gyors, precíz és biztonságos rögzítéshez.
Cikkszám: 111.815.00.1
Ajánlott fogyasztói ár: 4 800 Ft

BluePlus

Az öblítővíz előkezelését lehetővé tevő
tabletta bedobásához átszerelőkészlet.
Cikkszám: 115.610.00.1
Ajánlott fogyasztói ár: 9 000 Ft

A feltüntetett árak javasolt fogyasztói árak, és az ÁFÁ-t tartalmazzák. A kínálat és az adatok 2017. április 1-től visszavonásig érvényesek.

