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KOUPELNY GEBERIT

WC GEBERIT ONE
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WC Geberit ONE představuje unikátní kombinaci pr-
votřídního designu a inovativního know-how z oboru 
sanitárních technologií. Velká část tohoto novátorské-
ho plně integrovaného řešení je nenápadně skrytá. 
Geberit ONE má celou řadu předností – jak zjevných, 
tak těch, které nejsou na první pohled patrné. Pro uži-
vatele to znamená více čistoty, komfortu a flexibility 
v koupelně. Funkční design pro lepší kvalitu života.

GEBERIT
ONE

DESIGN ČISTOTA PRAKTIČNOST POHODLÍ VŠESTRANNOST

5



TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ
Geberit Sigma50

Výšku umístění WC mísy 
je možné měnit bez 
stavebních úprav.

Skryté upevnění ke stěně

Pozvolné sklápění

Nízký splachovací objem

Volná podlaha

Splachování TurboFlush

Snadné odejmutí 
sedátka

6 KOUPELNY GEBERIT
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GEBERIT ONE
TOALETA

Elegantní závěsné WC Geberit ONE má dokonale vyvážené pro-
porce. Po otevření víka vás nejspíš překvapí neobvyklý vzhled 
asymetricky tvarované mísy, kterou nelemuje žádný splachova-
cí okraj. Mimořádně tiché a účinné spláchnutí je umožněno 
použitím technologie TurboFlush. Keramické mísy jsou vybave-
né glazurou KeraTect, která má extrémně hladký povrch a efek-
tivně brání usazování nečistot, vodního kamene a bakterií.

Díky speciálnímu montážnímu prvku lze výšku WC mísy  exibil-
ně měnit, aniž byste museli provádět jakékoliv stavební úpravy 
zadní stěny, a to i tehdy, pokud od instalace uplynula již delší 
doba.

ČISTOTA A INTEGROVANÁ FLEXIBILITA

↑
Sedátko a víko je možné jednoduše odejmout.

↑
Samostatně odnímatelné víko toalety usnadňuje úklid. 
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KOUPELNOVÁ SÉRIE GEBERIT ACANTO



V ucelené koupelnové sérii Geberit Acanto se snoubí 
přímočarý design s organickými tvary a chytrými 
detaily, se kterými je snadné přizpůsobit každou 
koupelnu individuálním potřebám a přáním zákazníků. 
Modulární charakter série Acanto dokáže držet krok 
i s velmi osobitým životním stylem. Čistý design, 
chytré detaily.

GEBERIT
ACANTO

DESIGN ČISTOTA PRAKTIČNOST
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GEBERIT ACANTO
UMYVADLA

1

Flexibilní 
kombinace
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1 Koupelnový nábytek Geberit Acanto poskytuje velký prostor pro vlastní kreativitu. 2 Umyvadlo 
s integrovanou odkládací plochou přináší jasnou přidanou hodnotu. 3 Modulární skříňky poskytují dostatek 
úložného prostoru. 4 Nábytkové umyvadlo s úzkým okrajem SlimRim. 5 Prostorově úsporná řešení najdou 
své uplatnění v menších koupelnách.

2

ČISTÝ DESIGN, ŠTÍHLÉ KONTURY, LADNÉ KŘIVKY
Umyvadla koupelnové řady Geberit Acanto byla navržena v nad-
časovém, organickém designu s geometricky čistými kontura-
mi a měkce tvarovaným vnitřním mycím prostorem. Variabilní 
nabídka umyvadel různých tvarů a velikostí dokáže vytvořit 
atraktivní, moderní koupelnu přizpůsobenou individuálním po-
žadavkům majitele. Design s úzkým okrajem SlimRim propůjču-
je keramice až éterickou lehkost. Kolekce obsahuje standardní 
umyvadla s odkládací plochou nebo bez ní a umyvadla s nízkou 
stavební hloubkou pro rodinnou koupelnu i koupelnu pro hosty.

4

3

5
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GEBERIT ACANTO
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK
VYJÁDŘETE SE NÁBYTKEM
Koupelnový nábytek Geberit Acanto nabízí tvůrčí svobodu a vy-
nikající funkčnost. Vývoj kolekce se opíral o rozsáhlé testování 
a zpětnou vazbu od uživatelů. Výsledkem je série vycházející 
vstříc nejrůznějším požadavkům, které odráží realitu každoden-
ního života. Vnitřní prostor nábytku je překvapivě  exibilní. Po-
mocí nastavitelných polic a organizérů v zásuvkách vytvoříte 
přehledně uspořádaný prostor pro uložení vašich kosmetických 
potřeb. Na magnetickou desku, kterou lze upevnit na stěnu, mů-
žete umístit boxy a poličku přesně tam, kde je potřebujete mít. 
Zajímavě řešená je skříňka s velkým vnitřním zrcadlem a zvětšo-
vacím zrcátkem.

S širokou nabídkou umyvadlových skříněk, vysokých skříněk, 
zrcadlových skříněk a polic nebudete mít problém zajistit si v kou-
pelně dostatek úložného místa. Nábytek je k dispozici ve čtyřech 
nejoblíbenějších barvách – matná černá, matná lávově černá, 
pískově šedá a bílá s vysokým leskem. 

Návrháři koupelnového nábytku vsadili na moderní kombinaci 
materiálů a povrchů, jako je sklo, kov, barevné a dřevěné povr-
chy. Záměrem bylo rovněž umožnit uživatelům volně kombino-
vat jednotlivé kusy nábytku.

BARVY KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT ACANTO

1 2

láva,
matný povrch

lávové sklo

KORPUS

ČELO

černá,
matný povrch

černé sklo

bílá, vysoce 
lesklý povrch

bílé sklo

pískově šedá,
matný povrch

pískově šedé sklo

dub mystik

12 KOUPELNY GEBERIT
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1 Vnitřní zásuvkový organizér rozšiřuje úložné možnosti umyvadlové skříňky.
2 Praktická zrcadlová skříňka s inovativními detaily a poličkami na vnitřní straně 
dvířek. 3 Vysoká skříňka s výsuvem pro přehledné uložení kosmetiky, osušek 
a ručníků.

3

Odolné proti vlhkosti

Tlumené dovírání 
zásuvek SoftClosing

Flexibilní kombinace

13



GEBERIT ACANTO
TOALETY A BIDET

NADČASOVĚ KRÁSNÁ KERAMIKA
PRO KOUPELNY NEJVYŠŠÍ 
KVALITY
WC mísy a bidet Geberit Acanto jsou sla-
děny s designem umyvadel. WC mísy bez 
splachovacího okraje Rimfree® nejen 
skvěle vypadají, ale také se snadněji udr-
žují v čistém a hygienicky bezvadném 
stavu. WC sedátko s rychloupínacím 
závěsem QuickRelease úklid ještě více 
zjednodušuje. Vnější povrch WC mísy je 
kompaktní a hladký, se skrytým upevně-
ním jak u závěsného, tak stojícího modelu. 
Keramické mísy můžou být vybavené gla-
zurou KeraTect, která má extrémně hladký 
povrch a efektivně brání usazování nečis-
tot, vodního kamene a bakterií.

14 KOUPELNY GEBERIT
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TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ
Geberit Sigma20

Skryté upevnění 
ke stěně

Pozvolné sklápění

Nízký splachovací 
objem

Nedotýká se podlahy

Snadné odejmutí 
sedátka

Skryté upevnění 
k podlaze
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KOUPELNOVÁ SÉRIE GEBERIT VARIFORM



Designový koncept umyvadel Geberit VariForm 
je založen na třech nejběžnějších instalačních 
typech a čtyřech základních geometrických tvarech: 
kruh, obdélník, ovál a elipsa. Umyvadla můžete nyní 
kombinovat s koupelnovým nábytkem VariForm, 
který se vyznačuje střízlivým, neokázalým designem. 
Vychutnejte si tvůrčí svobodu a navrhněte si koupelnu 
přesně podle svých představ. Modulární řešení 
umyvadlového prostoru pro ničím neomezenou 
kreativitu.

GEBERIT
VARIFORM

DESIGN ČISTOTA PRAKTIČNOST
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Základem kolekce Geberit VariForm jsou čtyři 
geometrické tvary, jejichž tvarová různorodost 
umožňuje realizovat téměř jakékoli designové návrhy. 
Umyvadla řady VariForm v provedení vestavném, 
zápustném a na desku jsou vhodná jak pro veřejná 
zařízení, tak pro koupelny v hotelovém a soukromém 
sektoru. Modulární systém ponechává naprostou 
kreativní volnost při navrhování.

18 KOUPELNY GEBERIT18 
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1

2

GEBERIT VARIFORM
MODERNÍ UMYVADLA

né použít stojánkovou baterii namontovanou přímo 
na umyvadle či na desce, nebo nástěnnou pod-
omítkovou baterii. Všechna umyvadla řady VariForm 
jsou dostatečně hluboká, a proto prostorná a poho-
dlná při jejich využití. 

SVĚŽÍ DESIGN 
V ERGONOMICKÉM PROVEDENÍ 
Design umyvadel Geberit VariForm s jejich zeštíhle-
nými hranami odpovídá nejnovějším trendům. Zá-
pustná umyvadla a umyvadla na desku jsou k dispo-
zici s otvorem pro baterii nebo bez otvoru. 
V závislosti na požadavcích a stavební situaci je mož-

1 Zápustné umyvadlo v kombinaci se stojánkovou 
baterií.
2 Vestavné umyvadlo v kombinaci s nástěnnou 
baterií.

↑
Zleva: umyvadlo na desku, zápustné umyvadlo, vestavné umyvadlo.

1919



1

Koupelnový nábytek navržený 
pro umyvadla na desku VariForm roz-
šiřuje designové možnosti ztvárnění 
prostoru pro každodenní hygienu.

1 Dekorativní černá hrana vytváří na úzké odkládací ploše působivý vizuální efekt.
2 Umyvadlová skříňka ve tvaru písmene L poskytuje dostatek úložného prostoru.
3 Vnitřek nábytku lze plně využít díky zásuvkám bez výřezu pro zápachovou uzávěrku.

20 KOUPELNY GEBERIT
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GEBERIT VARIFORM
SKŘÍŇKY 
PRO UMYVADLA 
NA DESKU

BARVY NÁBYTKU GEBERIT VARIFORM

láva, 
matný povrch

tmavý ořech, 
lamino s dekorem 
dřeva

lesklá bílá / matná 
bílá (krycí deska)

32

STYLOVÝ UMYVADLOVÝ PROSTOR 
S DOSTATKEM ÚLOŽNÉHO MÍSTA
Klidný a zdrženlivý design skříněk Geberit VariForm 
vnáší do prostoru kolem umyvadla pocit lehkosti a do-
konale ladí se štíhlým, moderním vzhledem umyvadel. 
Modulární systém umožňuje  exibilní navrhování při-
způsobené daným prostorovým dispozicím. Úzká 
umyvadlová skříňka s jednou zásuvkou je v nabídce 
v šířkách 75 a 90 cm. Můžete použít sestavu se skříň-
kami ve stejné konstrukční výšce nebo sestavu 
ve tvaru písmene L s větší spodní skříňkou. Pokud je 
v koupelně zapotřebí ještě více úložného prostoru 
nebo dvou umyvadel, lze sestavy vzájemně kombi-
novat. Zásuvky mají mechanismus push-to-open. 
Stačí jen lehce zatlačit a zásuvka se otevře. Nábytek 
je dodáván v lesklé bílé, lávově černé a tmavé oře-
chové, tak aby ho bylo možné bez problémů sladit 
s ostatními částmi interiéru.
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Koupelnová řada Geberit Selnova je díky svým 
klasickým tvarům vhodnou volbou do jakékoliv 
koupelny. Geberit zde vsadil na jednoduchý 
a neokázalý design a zaměřil svou pozornost především 
na funkčnost. Kolekce Selnova se vymyká skvělým 
poměrem ceny a výkonu a vysokou kvalitou, která 
je již s Geberitem neodmyslitelně spojená. Klasicky 
nadčasová. Pro každou koupelnu.

GEBERIT
SELNOVA

DESIGN ČISTOTA VŠESTRANNOST
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1
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GEBERIT SELNOVA
UMYVADLA

HARMONICKY SLADĚNÉ KOUPELNY VŠECH VELIKOSTÍ
Umyvadla Geberit Selnova vycházejí ze souměrné, organické 
formy inspirované přírodou. Design kolekce Geberit Selnova se 
vyznačuje zaoblenou geometrií s jemnými křivkami. Společným 
znakem obou typů umyvadel je měkce modelovaný vnitřní mycí 
prostor a štíhlý okraj volně přecházející do prostorné platformy 
s otvorem pro baterii, která slouží jako odkládací místo. 

32

1 Měkké křivky Geberit Selnova jsou inspirovány přírodou. 2 Tenká hrana s plynulým 
přechodem do zadní odkládací plochy. 3 Sloup umyvadla v sobě skrývá zápachovou uzávěrku.
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TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ 
Geberit Sigma20

Pozvolné sklápění

Objem splachování

Nedotýká se podlahy
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KOUPELNOVÁ SÉRIE GEBERIT SELNOVA



GEBERIT SELNOVA
TOALETY A BIDETY

VHODNÉ TOALETY 
PRO KAŽDOU STAVEBNÍ SITUACI
WC mísy ze série Geberit Selnova mají rovněž klasické, měkké křivky. 
Abychom mohli nabídnout řešení pro rekonstrukci jakékoliv koupelny, 
jsou k dispozici jak závěsné, tak stojící modely, případně stojící WC 
s nadomítkovou nádržkou. Díky technologii Rimfree® bez splachovacího 
okraje je údržba toalet velmi snadná. 

V nabídce jsou také závěsné i stojící bidety ve stejném designu.

Široká nabídka závěsných, stojících a kombi WC 
pokryje veškeré typy stavebních situací. 

↓

27
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KOUPELNOVÁ SÉRIE GEBERIT SELNOVA SQUARE



Kolekce Geberit Selnova obsahuje různé modely 
klasických tvarů, které se harmonicky včlení 
do každého interiéru a ještě vás překvapí chytrými 
detaily. Vaši novou koupelnu nebo rekonstrukci 
zvládnete snadno a za rozumnou cenu. Vaše koupelna 
se zaleskne v plné kráse, vybavená všemi moderními 
vymoženostmi. Moderní geometrické tvary v centru 
pozornosti.

GEBERIT
SELNOVA 
SQUARE

DESIGN ČISTOTA VŠESTRANNOST

29



1

2

1 Ideální pár – nábytkové umyvadlo s mimořádně 
úzkou hranou integrované do umyvadlové skříňky. 
2 Modulární, kombinovatelná nízká skříňka ve dvou 
výškách nabízí dodatečný úložný prostor. 
3 Praktická a přehledně uspořádaná zásuvka.

Tlumené dovírání 
zásuvek SoftClosing

30 KOUPELNY GEBERIT30 
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3

GEBERIT 
SELNOVA SQUARE
ŠTÍHLÁ UMYVADLA 
A KOUPELNOVÝ 
NÁBYTEK

BARVY KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT SELNOVA

bílá, vysoce 
lesklý povrch

láva, matný 
povrch

tmavý ořech 
hickory, lamino

KORPUS ČELO

světlý ořech 
hickory, lamino

UHLAZENÁ ELEGANCE, PERFEKTNĚ ORÁMOVANÁ
Nová, elegantní nábytková umyvadla Geberit Selnova Square 
kombinují strohý obdélníkový design s organicky tvarovanou 
mycí plochou. S umyvadlovými skříňkami a koupelnovým ná-
bytkem tvoří dokonalý celek. Umyvadlové skříňky pro umyvadla 
s úzkým okrajem a k nim příslušné boční skříňky jsou v nabídce 
až ve 4 barvách – bílá s vysokým leskem, matná láva, světlý 
a tmavý hickory ořech.
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GEBERIT 
SELNOVA SQUARE
KLASICKÁ UMYVADLA 
A KOUPELNOVÝ NÁBYTEK
UMĚŘENĚ STŘÍZLIVÝ KONCEPT
Klíčovými designovými prvky koupelno-
vého nábytku Selnova Square jsou čisté 
linie a jemné zkosení hran. Umyvadla se 
zužují směrem dolů a plynule navazují na 
skříňky pod nimi, které jsou nápadně od-
sazeny dozadu. Toto řešení umocňuje 
štíhlý a odlehčený vzhled charakteristický 
pro celou sérii. Integrované, jemně zaoble-
né úchytky kopírují křivky přední strany 
umyvadla a ještě více podtrhují celkový 
dojem lehkosti.

ŘEŠENÍ PRO ŘADU INSTALAČNÍCH 
SITUACÍ
Čela a korpusy jsou v nabídce v bílé barvě. 
Nábytek může být zavěšen na stěně nebo 
stát na podlaze na pochromovaných 
nohou, které lze zakrýt deskou. Modulární 
boční skříňky existují v různých tvarech 
a velikostech. Nábytek je dodáván 
kompletně smontovaný s možností 
připevnění dveřních závěsů na obou 
stranách.

1 2 3

1 Praktická souprava zrcadlové skříňky, umyvadla 
a umyvadlové skříňky. 2 Zrcadlová skříňka s prak-
tickou výklopnou poličkou ve spodní části.
3 Řešení ideální i pro malé koupelny.

BARVY KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT SELNOVA

bílá, vysoce 
lesklý povrch

KORPUS
ČELO

láva, matný 
povrch

32 KOUPELNY GEBERIT32 
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Odolné proti 
vlhkosti

Tlumené 
dovírání 
zásuvek 
SoftClosing

Flexibilní 
kombinace
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TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ 
Geberit Sigma30

Pozvolné sklápění

Objem splachování

Nedotýká se podlahy

34 KOUPELNY GEBERIT
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Design sérií Geberit Selnova a Geberit 
Selnova Square se důsledně promítá také 
u toalet a bidetů. Široká nabídka závěs-
ných a stojících toalet nabízí řešení pro 
každou koupelnu – včetně nákladově 
efektivních rekonstrukcí bez složitých sta-
vebních úprav.

GEBERIT 
SELNOVA
SQUARE
TOALETY 
A BIDETY

35



Flexibilní kombinace

ZKRÁCENÉ WC 
SELNOVA COMPACT 
zasahuje do prostoru 
pouze 49 cm

36 KOUPELNY GEBERIT36 
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1 Elegantní a atraktivní: Měkká křivka malého umývátka 
Geberit Selnova dokonale zapadne i do menších prostorů.

GEBERIT 
SELNOVA COMPACT
DO KOUPELEN 
PRO HOSTY
I MALÁ MŮŽE BÝT KRÁSNÁ
Speciální řada Geberit Selnova Compact nabízí ideální 
řešení pro stylové koupelny malých rozměrů, nebo 
koupelny pro hosty. Umývátka s nízkou montážní 
hloubkou, rohové modely a rozměrově kompaktní WC 
a bidety jsou pohodlné a umožňují zároveň příjemnou 
volnost pohybu. V malé místnosti totiž záleží na 
každém centimetru.

1

BARVY KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU 
GEBERIT SELNOVA COMPACT

bílá, vysoce 
lesklý povrch

láva, matný 
povrch

37



GEBERIT
SELNOVA COMFORT 

TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ 
Geberit Sigma10

ZRCADLO 
Geberit Option

Všestrannost

Pozvolné sklápění

Objem splachování

Nedotýká se podlahy
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STYLOVÝ PROJEKT KOUPELNY 
PRO VŠECHNY GENERACE
Produkty Geberit Selnova Comfort umožňují starším lidem 
a osobám se sníženou pohyblivostí zachovat si v koupelně svou 
nezávislost, a to bez jakýchkoliv kompromisů na úkor kvality. 
Výrobky vybavené důležitými funkcemi přicházejí na trh 
v atraktivním designu. Jsou výsledkem dlouholetých zkušeností, 
které Geberit získal během vývoje a výroby sanitárních výrobků 
přizpůsobených potřebám všech generací. Mezi tato řešení patří 
velmi ploché umyvadlo, které poskytuje dostatek místa pro 
pohodlné zajetí vozíkem. Prodloužené WC s montážní hloubkou 
70 cm umožňuje jednoduché přesunutí z invalidního vozíku 
a podle potřeby je možné ho vybavit WC sedátkem nebo sedacím 
kruhem.

↑
Osobní hygiena u bezbariérového umyvadla je příjemná 
a snadná – dokonce i vsedě.

↑
WC s prodlouženou montážní hloubkou pro bezbariérový přístup 
vybavené sedacím kruhem.
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GEBERIT
ZRCADLA 
A ZRCADLOVÉ 
SKŘÍŇKY OPTION

Osvětlená zrcadla a zrcadlové skříňky jsou skutečnou 
dominantou koupelny. Série Option nabízí široký 
výběr, který poskytuje měkké osvětlení a velké 
množství komfortních funkcí. Pro pří jemný pocit 
v koupelně.
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1 NOVÉ

Nové zrcadlo Geberit Option Plus 
poskytuje dokonale vyvážené 
osvětlení koupelny.
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GEBERIT OPTION
ZRCADLA 
A ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY

1 Inovativní koncept pro optimální světelné podmínky v koupelně. 2 Světelný zdroj na spodní straně zrcadlové 
skříňky dokonale osvětluje prostor kolem umyvadla. 3 Stylové, měkké osvětlení zrcadla Option Basic.

ZÁŘIVÝ STŘEDOBOD KOUPELNY
Zrcadla a zrcadlové skříňky Geberit Option dokážou kvalitně 
osvětlit požadované části koupelny a zároveň svým měkkým 
světlem vykouzlit příjemnou atmosféru. Nové zrcadlo Option Plus 
poskytuje optimální osvětlení stropu, obličeje a prostoru kolem 
umyvadla a jeho intenzita může být plynule regulována pomocí 
senzoru. V případě potřeby lze aktivovat také funkci proti zaml-
žování. Zrcadla Option Plus s osvětlením jsou k dispozici v šířkách 
od 40 do 120 cm.

2 3
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SROVNÁNÍ
ZRCADLOVÝCH 
SKŘÍNĚK OPTION

↑
GEBERIT OPTION BASIC
LED osvětlení, elektrická zásuvka 
a dvoukřídlá zrcadlová dvířka.

↑
GEBERIT OPTION
V porovnání s modelem Option 
Basic má navíc přímé a nepřímé 
LED osvětlení a senzorový spínač. 

↑
GEBERIT OPTION PLUS
V porovnání s modelem Option má navíc 
zrcadlovou zadní stěnu, zvětšovací zrcátko, 
elektrickou zásuvku s USB portem 
a magnetický držák.

Model Option Basic Option Option Plus

ROZMĚRY cm 50
55

120

60
75
90

120

60
75
90

120

VYBAVENÍ Přímé LED osvětlení X X X

Nepřímé světlo X X

Dvoukřídlá zrcadlová dvířka X X (120 cm – 3 dvířka) X (90 a 120 cm – 3 dvířka)

Vnitřní zadní strana se zrcadlem X

Vnější strana se zrcadlem X X

Elektrická zásuvka X X X

USB port X

Barva vnitřních stěn Bílá matná Bílá matná Antracitová matná

Magnetický držák Volitelné (X) Volitelné (X) X

Zvětšovací zrcátko Volitelné (X) Volitelné (X) X

Dotykový senzorový spínač X X
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SROVNÁNÍ
ZRCADEL OPTION

↑
GEBERIT OPTION BASIC
Všestranně použitelné zrcadlo se dvěma integrovanými světlenými pruhy po stranách (obr. nalevo) 
nebo nahoře (obr. napravo).

↑
GEBERIT OPTION PLUS
Pro větší pohodlí kolem umyvadla: zrcadlo s 
přímým a nepřímým osvětlením. Stmívatelné 
a vybavené ručně aktivovanou funkcí proti 
zamlžování.

Model Option Basic Option Plus

ROZMĚRY cm 40
50
60
70
80
90

100
120

40
60
75
90

120

VYBAVENÍ Umístění světelných pruhů Na obou stranách Nahoře Nahoře a dole

Přímé LED osvětlení X X X

Nepřímé světlo X

Stmívací funkce X

Funkce proti zamlžování X

Dotykový senzorový spínač X
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GEBERIT VANOVÁ ODPADNÍ 
SOUPRAVA S PŘÍVODEM VODY 

KOUPELNY GEBERIT46 

VANY A ŘEŠENÍ PRO SPRCHY GEBERIT



Pří jemné teplo se rozlévá po celém těle, zatímco 
konejšivá vůně zklidňuje vaši mysl. Okamžiky strávené 
ve vaně nebo sprše přináší uklidnění a odpočinek 
a patří k nejpří jemnějším chvílím všedního dne. 
Není nad wellness v pohodlí vašeho domova.

GEBERIT
VANY 
A ŘEŠENÍ 
PRO SPRCHY
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GEBERIT SOANA
VANY
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VANY GEBERIT SOANA



STYLOVÝ POŽITEK Z KOUPELE
Vany Geberit Soana navržené v oblém, organickém designu vám 
umožní plně si vychutnat požitek z koupele. K pocitu pohody 
a uvolnění přispívá dokonale hladký povrch vany, jejíž materiál 
udrží lázeň delší dobu příjemně horkou, a volitelná opěrka hlavy 
zvyšující pohodlí. Odtok je umístěn uprostřed nebo na úzkém 
konci. Vanu ideálně doplňuje odpadní souprava Geberit 
PushControl s funkcí přepadu, jejíž plochý pro  l téměř lícuje 
s povrchem vany. 

Déle udrží teplotu vody

Dlouhá životnost

Snadná oprava povrchu

Zvuková a tepelná izolace

Barva sladěná s keramikou

Snadné čištění

Nízká hmotnost
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GEBERIT TAWA 
VANY

PRO NIČÍM NERUŠENOU RELAXACI
Měkce modelované křivky vany Geberit Tawa jsou orámované 
geometricky čistou vnější konturou. Vana je k dispozici 
v obdélníkovém tvaru s odtokem umístěným uprostřed nebo na 
straně a rovněž v oválném tvaru. Příjemným doplňkem zvyšujícím 
pohodlí je volitelná opěrka hlavy.
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ELEGANTNÍ A JEDINEČNÁ
Díky osvědčené technologii zápachové uzávěrky 
Geberit bylo možné vybavit sprchovou vaničku Sestra 
odtokem, který překvapí nejen svými malými rozměry, 
ale také jednoduchostí, elegancí a jedinečnými 
vlastnostmi. Výsledkem je perfektní kombinace 
atraktivního designu a funkčnosti.

BEZVADNÁ HYGIENA
Sprchová vanička Sestra je zárukou té nejlepší 
hygieny. Voda je ze sprchového koutu odváděna 
decentním, precizně zpracovaným kanálkem. Ten má 
ve střední části umístěnou krytku, pod kterou je 
v dobře přístupném místě umístěné hřebenové sítko 
zachycující vlasy a jiné nečistoty.

BEZPEČNÝ POVRCH PŘÍJEMNÝ NA DOTEK
Povrch vaničky je vyrobený z odolného, vysoce 
kvalitního umělého kamene ve třech moderních 
barvách – bílé, šedé a gra  tově černé. Texturovaný 
povrch je příjemný na dotek a má výborné 
protiskluzové vlastnosti, které zvyšují bezpečnost při 
pohybu ve sprše.

GEBERIT SESTRA
PLOCHÁ SPRCHOVÁ 
VANIČKA 

ŘEŠENÍ PRO SPRCHY GEBERIT SESTRA

2

3

1

1 Praktické hřebenové sítko umístěné pod krytkou je možné jednoduše vyndat a vyčistit. 2 Díky speciální 
povrchové úpravě napodobující texturu kamene poskytuje povrch sprchové vaničky Geberit Sestra 
zvýšenou ochranu proti uklouznutí. 3 Sprchovou vaničku Sestra je možné osadit i v úrovni podlahy.
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900 x 900

900 x 1200
900 x 1400
900 x 1600

800 x 1000
800 x 1200
800 x 1400
800 x 1600

900 x 1000

bílá šedá gra  t
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GEBERIT CLEANLINE
SPRCHOVÉ 
KANÁLKY

ŘEŠENÍ PRO SPRCHY GEBERIT CLEANLINE

43 x 300 – 1300

43 x 300 – 1300

43 x 300 – 1600

CleanLine20

CleanLine60 a CleanLine80

43 x 300 – 900

43 x 300 – 900
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HYGIENICKÉ, ČISTÉ A STYLOVÉ: SPRCHOVÉ 
KANÁLKY GEBERIT ŘADY CLEANLINE PRO 
FLEXIBILITU V KOUPELNĚ 
Geberit CleanLine představuje průkopnické řešení 
odvodnění sprchových koutů. Neodvádí vodu 
klasickým žlábkem, ale nerezovým sběrným pro  lem. 
Nejsou v něm žádná skrytá místa, kde by se mohly 
hromadit nečistoty a vznikat nepříjemný zápach. 
Kanálek stačí otřít a máte uklizeno. 

Geberit CleanLine je mnohem  exibilnější než jiná 
odvodnění sprchových koutů. Sběrný pro  l lze 
jednoduše zkrátit na požadovanou délku přímo 
v místě montáže a přizpůsobit ho na míru dané 
stavební situaci.

Nový kanálek CleanLine80 s integrovaným sklonem 
uspokojí potřeby nejnáročnejších zákazníků. 
Atraktivní nové barevné vyhotovení v odstínech 
champagne a černý chrom dodají sprchovému 
prostoru nádech luxusu. Povrch kanálku je ošetřený 
technologií, která eliminuje zanechávání otisků.

1 Hřebenové sítko zachytává nečistoty a lze ho 
snadno vyndat a vyčistit. 2 V nabídce je také 
model, který je možné vyplnit vlastními 
obklady 3 Nový kanálek CleanLine80 je již 
z výroby vyspádovaný a je k dispozici v nových 
atraktivních barvách.

1

2

3

nerezová ocel nerezová ocelchampagne černý chrom

GEBERIT CLEANLINE80 GEBERIT CLEANLINE20 A CLEANLINE60

NOVÉ
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OVLÁDACÍ TLAČÍTKA GEBERIT SIGMA
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Ovládací tlačítka Geberit tvoří závěrečnou tečku 
každé koupelny. Kombinují vizuální eleganci 
s inovativními funkcemi a díky velkému množství 
luxusních povrchových úprav jsou základním odrazem 
individuálního stylu. Není to jenom koupelna - je to vaše 
koupelna.

GEBERIT
OVLÁDACÍ
TLAČÍTKA
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OVLÁDACÍ TLAČÍTKA GEBERIT SIGMA
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GEBERIT SIGMA
OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

ATRAKTIVNÍ KOVOVÉ BARVY
Současný nárůst individualizace v mnoha společen-
ských sférách se sebou přináší měnící se požadavky 
zákazníků, kteří dnes očekávají co možná nejrozma-
nitější varianty interiérového designu. Často věnují 
pozornost zdánlivým maličkostem, které však musí 
dokonale ladit s celkovým vzhledem koupelny. Ovlá-
dací tlačítka Sigma21 a Sigma50 v nových metalic-
kých barvách červeného zlata, mosazi a černého 
chromu patří k těmto malým, ale důležitým detailům. 
Doplněny jsou o nové povrchy černé břidlice, ame-
rického ořechu nebo industriálního betonu.

TÓN V TÓNU
O jemnou eleganci byla obohacena i tlačítka Sigma20 
a Sigma30. Nová tlačítka v jednobarevném provede-
ní tón v tónu vytvoří v koupelně silný akcent. Jsou 
navržena v matné barvě kombinované s lesklými prv-
ky, nebo naopak v lesklé barvě s matnými prvky. Mat-
ná tlačítka jsou chráněna speciální vrstvou, která 
minimalizuje zanechávání viditelných otisků na jejich 
povrchu.

Ovládací tlačítko Geberit Sigma20 
v novém matném designu tón v tónu.
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BARVY  MATERIÁLY

VŠE JE
NA VAŠEM VKUSU
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8

PÍSKOVĚ ŠEDÁ, MATNÝ POVRCH

GEBERIT ACANTO korpus 

16

BÍLÁ, MATNÝ POVRCH

GEBERIT VARIFORM krycí deska

8

ČERNÁ, MATNÝ POVRCH

GEBERIT ACANTO korpus 

8
16
28

LÁVOVĚ ČERNÁ, MATNÝ POVRCH

GEBERIT ACANTO korpus
GEBERIT VARIFORM korpus, čelo
SELNOVA SQUARE korpus, čelo

8
16 
28

BÍLÁ, 
S VYSOKÝM LESKEM

GEBERIT ACANTO korpus
GEBERIT VARIFORM korpus, čelo 
GEBERIT SELNOVA SQUARE korpus, čelo
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8

DUB MYSTIK

GEBERIT ACANTO korpus 

28

16
28

OŘECH HICKORY SVĚTLÝ, 
LAMINO S DEKOREM DŘEVA

OŘECH HICKORY TMAVÝ, 
LAMINO S DEKOREM DŘEVA

GEBERIT SELNOVA SQUARE korpus, čelo

GEBERIT VARIFORM korpus, čelo
GEBERIT SELNOVA SQUARE korpus, čelo
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8

8

BÍLÉ SKLO

GEBERIT ACANTO čelo 

PÍSKOVÉ SKLO

GEBERIT ACANTO čelo 

8

8

LÁVOVĚ ČERNÉ SKLO

GEBERIT ACANTO čelo 

ČERNÉ SKLO

GEBERIT ACANTO čelo 
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Geberit spol. s r. o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9

T: +420 284 689 670
sales.cz@geberit.com

www.geberit.cz

Zobrazené barvy se můžou lišit od reálných barev z důvodu tiskové 
technologie. Vyhrazujeme si právo na produktové změny vyplývající 
z vývoje technologií.




