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DESIGN
Jednoduché a nadčasové kousky, 
které se dají dobře kombinovat. 
Pro ty, kteří milují moderní design 
a ocení širokou nabídku barev a ma-
teriálů.

ČISTOTA
Chytré výrobky, na kterých se neu-
sazuje nečistota a snadno se čistí. 
Pro ty, kteří chtějí minimalizovat čas 
strávený úklidem.

PRAKTIČNOST
Uživatelsky přívětivé výrobky. 
Pro ty, kteří kladou důraz na intuitiv-
ní ovládání a bezvadnou funkčnost. 

PROSTOR
Chytré funkce a řešení šetřící místo. 
Pro ty, kteří touží po velkorysém 
úložném prostoru. 

KOMFORT
Výrobky, které vnášejí do koupelny 
pohodlí a hygienickou čistotu. 
Pro ty, kteří kladou důraz 
na svěžest, pohodu a relaxaci.

UNIVERZÁLNOST
Koupelna bez zbytečných bariér 
a překážek. Pro ty, kteří potřebují 
univerzální řešení vhodné pro každý 
věk a fyzickou kondici. 

OD SVÉ 
KOUPELNY 
OČEKÁVÁM VÍC

Zeptali jsme se zákazníků z celé Evropy, 
co považují v koupelně za nejdůležitější. 
Nejčastěji zmiňovali těchto šest vlastnos-
tí: design, čistotu, praktičnost, prostor, 
komfort a univerzálnost. Každý z nás má 
jiné priority, a proto jsme vyvinuli několik 
koupelnových sérií, z nichž každá se za-
měřuje na určité požadavky.

Zařídit si vysněnou koupelnu nebylo nikdy 
jednodušší. K dispozici dnes máte výrob-
ky, které představují ideální kombinaci 
funkčnosti a designu a jsou vybaveny sa-
nitární technologií, která plně využívá nej-
novější know-how. Produkty a řešení 
Geberit vám nabídnou stylový design 
a funkce, se kterými si doma dokážete 
vykouzlit privátní wellness zónu. Můžete 
se těšit na koupelnu, která nejenže vyho-
ví všem vašim potřebám, ale nejspíš před-
čí vaše očekávání!
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DESIGN

KLADU DŮRAZ NA 
PERFEKTNÍ DESIGN 

Muzeum designu v Londýně, Bauhaus Berlin nebo 
Museum für Gestaltung v Curychu – na svých cestách 
ráda navštěvuji místa, kde můžu obdivovat krásné věci 
a načerpat inspiraci, kterou se potom snažím realizovat 
u sebe doma. Nezapomínám na žádnou místnost 
– důraz na vytříbený design kladu i ve své koupelně.

8 Koupelny Geberit
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Geberit nabízí celou řadu možností pro vytváření stylových koupelen 
sladěných do posledního detailu. Naše produkty a řešení pravidelně 
získávají renomované ceny za design, jako například Red Dot Design 
Award nebo iF Design Award. Rozmanitost tvarů a materiálů a jejich 
precizní opracování uspokojí i náročné milovníky designových interiérů.

GEBERIT AQUACLEAN
Nadčasový, elegantní design a skrytě řešené tech-
nologie dělají ze sprchovací toalety Geberit Aqua Clean 
originální lifestylové zařízení, které nadchne svým 
vzhledem i bezchybnou funkčností. Moderní, stylová 
toaleta vybavená výjimečnými funkcemi.

GEBERIT ACANTO
Stylové umyvadlo Geberit Acanto potěší oko svým 
ladným organickým tvarem a zároveň poskytne extra 
odkládací prostor na drobnosti, které chcete mít 
po ruce.

SIGMA50 SIGMA21

↑
GEBERIT AQUACLEAN SELA
Klasické sprchovací WC, které díky 
jeho čisté eleganci, designovému 
provedení a prvotřídní kvalitě ocení 
i ti nejnáročnější uživatelé.

SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA GEBERIT
Ovládací tlačítka Geberit vytváří působivé akcenty. 
Jejich geometrické tvary, vysoce kvalitní materiály 
amoderní povrchové úpravy udávají tón celékoupelně.
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ČISTOTA

JAK VYHRÁT BOJ
S VLASY 
V KOUPELNĚ?

Už toho mám dost! Pokaždé, když se osprchuji, 
je moje přítelkyně naštvaná, protože moje vlasy 
ucpávají odtok ve sprše a těžko se dostávají 
ven. Existuje nějaké jednoduché a bezpracné 
řešení, které umožní udržovat naši koupelnu 
čistou?

10 Koupelny Geberit
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SPRCHOVÝ KANÁLEK GEBERIT CLEANLINE
Hřebenová vložka umístěná ve sprchovém kanálku Geberit 
CleanLine vlasy spolehlivě zachytává. Lze ji kdykoliv jednoduše 
vyndat a během pár sekund vyčistit. Odtokový pro  l sprchového 
kanálku se také snadno čistí: nemá totiž skryté a těžko přístupné 
části, ve kterých by se mohly hromadit nečistoty a bakterie. 
Otevřený pro  l kanálku stačí otřít jedním pohybem ruky a máte 
čisto. 

Vlasy v koupelně jsou nepří jemné, protože ucpávají odtoky 
sprch a umyvadel. Geberit představuje řešení, která si s tímhle 
problémem dokážou poradit.

11

←
HŘEBENOVÁ VLOŽKA
Hřebenová vložka chránící odtok je 
součástí mnoha řešení Geberit pro 
odvodnění sprchových koutů.

SPRCHOVÉ VANIČKY GEBERIT
Sprchové vaničky Geberit Setaplano, 
Sestra a Olona jsou také vybavené hře-
benovou vložkou na zachytávání vlasů 
a jiných nečistot. Vložka je překrytá ele-
gantním kulatým krytem, takže neruší 
krásný hladký design vaničky.
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Funkce QuickRelease vám umožní jedno-
duše odejmout a zpátky pouhým zacvak-
nutím nasadit WC sedátko a víko. Vaši 
toaletu tak můžete skutečně perfektně 
vyčistit i v problematických místech.

Každý chce mít nablýskanou koupelnu, ale málokdo rád uklízí. 
Geberit přichází s několika chytrými výrobky, které zjednodušují 
čištění i údržbu a brání usazování vodního kamene.

←
BEZDOTYKOVÉ TLAČÍTKO 
SIGMA80
Vrchní deska: vysoce kvalitní černé 
sklo, LED podsvícení v 5 barevných 
odstínech
116.090.SG.1

BEZDOTYKOVÉ SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO
Bezdotykové ovládání splachování je méně náchylné 
ke znečištění a snižuje riziko přenosu bakterií a virů.

WC SEDÁTKA S FUNKCÍ RYCHLÉHO ODEJMUTÍ

USNADNĚTE 
SI ÚKLID

12 Koupelny Geberit12 
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GEBERIT TURBOFLUSH

DŮKLADNÉ SPLÁCHNUTÍ 
ASYMETRICKY VEDENÝM 
PROUDEM VODY

TOALETY RIMFREE®

RYCHLÝ ÚKLID
BEZ SPLACHOVACÍHO 
OKRAJE

Základem inovativní technologie splacho-
vání Geberit TurboFlush je WC mísa bez 
splachovacího okraje s asymetrickou 
vnitřní geometrií. Tento typ splachování 
je tichý a velmi účinný a WC mísa bez spla-
chovacího okraje je prakticky bezúdržbo-
vá, protože nemá žádná skrytá místa, kde 
by se mohly usazovat nečistoty.

WC mísy Rimfree® bez splachovacího okraje se snad-
no udržují v čistém a hygienicky bezvadném stavu. 
Řízený proud vody zajišťuje důkladné opláchnutí vnitř-
ního povrchu WC mísy a výrazně usnadňuje úklid, 
a to i při malém spláchnutí.

←
OPTIMALIZOVANÝ PRŮTOK
Boční přívod vody v kombinaci s asymetrickým 
tvarováním WC keramiky roztáčí vodu do spirálo-
vitého pohybu.
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PRAKTIČNOST

MOJE 
KOUPELNA
MI ROZUMÍ

Své ranní rituály v koupelně provádím automa-
ticky, protože u toho ještě napůl spím. Mám rád 
chytré funkce, které mi tuhle každodenní rutinu 
dokážou usnadnit. Jak dosáhnout toho, aby mi 
koupelna vyhovovala v každém směru?

14 Koupelny Geberit
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Geberit vyvíjí inovativní produkty a řešení, díky nimž je život 
v koupelně jednodušší a pohodlnější. Jsou intuitivní, praktické 
a nabízejí skutečnou přidanou hodnotu.

INTUITIVNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

UŽIVATELSKY 
PŘÍVĚTIVÉ

TICHÉ DOVÍRÁNÍ
WC víko Geberit je vybaveno mecha-
nismem pozvolného sklápění. I když s ním 
pohnete příliš rychle, jeho sklápění se 
zpomalí a víko dosedne na sedátko jemně 
a tiše. To vnáší pohodu do ranního shonu 
a chrání materiál sedátka, víka i samotné 
WC keramiky.

S dálkovým ovládáním sprchovacího WC Geberit 
AquaClean se velmi rychle sžijete. Tlačítka jsou ozna-
čena jednoduchými symboly a jejich funkce pocho-
píte intuitivně. Na zadní straně ovladače můžete pro-
vádět individuální nastavení jednotlivých parametrů.

VYSVĚTLOVAT NETŘEBA
K ovládání sprchovacího WC 
Geberit AquaClean nepotřebujete 
uživatelskou příručku. 
↓
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PROSTOR

KAM SI JEN ULOŽÍM 
VŠECHNY SVOJE 
POKLADY?

Kelímky, tubičky, nádobky, štětečky 
a kartáče – miluji kosmetiku! Ale kam 
s ní? A jak to udělat, abych rychle 
našla své oblíbené pomůcky, když je 
zrovna potřebuji?

16 Koupelny GeberitKoupelny Geberit16 
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VARIABILNÍ ÚLOŽNÝ PROSTOR
Umyvadlové skříňky Geberit jsou působivé svými 
kompaktními vnějšími rozměry a mimořádně velkým 
úložným prostorem. Pomocí boxů a přihrádek je mož-
né vnitřní prostor zásuvek upravit přesně podle vašich 
potřeb.

S trochou nadsázky se dá říct, že v koupelně není nikdy dost místa. 
Většina koupelen zkrátka není tak velká, jak by si jejich majitelé přáli. 
Geberit nabízí koupelnový nábytek, který maximálně využívá dostupný 
prostor a pomáhá udržovat ve věcech pořádek.
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MAGNETICKÁ TABULE

USPOŘÁDÁNÉ 
PODLE 
POTŘEB

SPRCHOVÝ ODTOK VE STĚNĚ

SVOBODA POHYBU 
PŘI SPRCHOVÁNÍ

Boxy na magnetické tabuli si rozmístíte 
přesně podle svého přání. Když se změní 
vaše potřeby, snadno si změníte i rozmís-
tění boxů.

Geberit nabízí mnoho inovativních řešení, která optimálně 
využívají prostor v koupelně. Pomohou vám zvládnout chaos 
a vnést řád a úhlednost i do malé koupelny. 

SPRCHOVÝ ODTOK VE STĚNĚ
S odtokem umístěným ve stěně můžete vytvořit sprchový kout 
v úrovni podlahy v jeho nejčistší podobě. Dlažba takto řešené 
sprchy má opticky čistý a ničím nerušený vzhled.

18 Koupelny Geberit
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Zrcadlové skříňky Option přinášejí nejen velký úložný 
prostor decentně skrytý za zrcadlem, ale také další 
chytrá řešení, jako je zásuvka na fén nebo holicí stro-
jek, USB port na nabíjení mobilu nebo elektrického 
kartáčku na zuby a zvětšovací zrcátko pro lepší na-
nášení make-upu.

ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY OPTION

PŘEKVAPENÍ 
ZA ZRCADLEM

VÝSUVNÉ SKŘÍŇKY

VERTIKÁLNÍ
ÚLOŽNÝ 
PROSTOR
V kuchyni se osvědčily již dávno, nyní do-
bývají výsuvné skříňky také koupelnu. 
Není se čemu divit, vždyť tyto praktické 
vysoké skříňky nabízejí spoustu úložného 
prostoru, a přitom zabírají jen minimální 
podlahovou plochu. Ve skříňce Geberit 
Acanto vybavené výsuvným mecha-
nismem budete mít kosmetické výrobky 
a hygienické potřeby úhledně uspořádané 
a vždy po ruce.
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KOMFORT

OBČAS MÁM SVÉ SESTRY 
VÁŽNĚ DOST
Moje sestra mě každé ráno na záchodě 
předběhne. A když odejde, strašně to 
po ní zapáchá a jediné, co pomáhá, je 
zadržet dech. Dá se to nějak vyřešit?

20 Koupelny Geberit
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JEDNOTKA ODSÁVÁNÍ ZÁPACHU GEBERIT DUOFRESH
Geberit DuoFresh potěší všechny vaše smysly. Jakmile usedne-
te na toaletu, jednotka odsávání zápachu se pomocí detekce 
uživatele spustí automaticky. Odsává vzduch přímo z WC mísy 
a vyčištěný ho vrací zpět do místnosti. Jednotku DuoFresh lze 
snadno integrovat do splachovací WC nádržky Geberit Sigma 
pod omítku.

RŮZNÁ DESIGNOVÁ PROVEDENÍ
Jednotku pro odsávání zápachu DuoFresh lze kombinovat se všemi me-
chanickými ovládacími tlačítky Geberit řady Sigma01 až Sigma50.

←
PŘÍSTUPNÉ
Keramický voštinový  ltr 
a souprava pro vhazování tyčinek 
jsou snadno přístupné 
za splachovacím tlačítkem.

EFEKTIVNÍ A TICHÉ
V keramickém voštinovém  ltru je 
vzduch důkladně vyčištěn a tichým 
ventilátorem vpuštěn zpět do míst-
nosti.

Jednotka pro odsávání zápachu Geberit DuoFresh je umístěná 
za splachovacím tlačítkem a umí se s nepří jemnými pachy 
vypořádat dřív, než se rozšíří po celé koupelně. Systém 
odsávání zápachu je již z výroby součástí mnoha sprchovacích 
toalet Geberit AquaClean.

2121



Často jsou to jen maličkosti, které dělají rozdíl mezi běžným 
standardem a extra porcí pohody a svěžesti. S wellness funkce-
mi Geberit vnesete do své koupelny komfort, bez něhož se již 
brzy nebudete chtít obejít.

VYHŘÍVÁNÍ WC SEDÁTKA

AUTOMATICKY 
PŘÍJEMNĚ TEPLÉ

Tato funkce začne vyhřívat WC sedátko 
ještě předtím, než na něj usednete. Všich-
ni víme, že během chladnějších měsíců 
není studené sedátko nic příjemného. 
A v létě můžete funkci prostě vypnout.

←
SPOUŠTÍ SE SENZOREM 
PŘIBLÍŽENÍ
Vyhřívání WC sedátka se spouští 
automaticky, jakmile senzor přiblí-
žení detekuje uživatele.

TECHNOLOGIE SPRCHOVÁNÍ WHIRLSPRAY

PATENT 
NA DŮKLADNOU OČISTU
Patentovaná technologie WhirlSpray provzdušňuje 
proud vody ve sprchovacím WC Geberit AquaClean. 
Zajišťuje cílené, důkladné, ale velmi jemné omytí 
poměrně malým množstvím vody. Budete se cítit svěží 
a čistí po celý den.

22 Koupelny Geberit
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PROTISKLUZOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA SETAPLANO

JAKO BYSTE
CHODILI 
PO HEDVÁBÍ

Nová sprchová vanička Geberit Setaplano je vyrobe-
na z vysoce kvalitního, masivního materiálu. Na rozdíl 
od kovu, skla nebo keramiky působí při dotyku hed-
vábně jemně, malé škrábance na ní nejsou vidět a díky 
protiskluzovému povrchu vás bezpečně udrží 
na nohou.

ORIENTACE 

DISKRÉTNÍ PRŮVODCE 
NOČNÍ KOUPELNOU

Orientační světlo Geberit v jedné ze sedmi 
volitelných barev se zapne automaticky, jak-
mile se přiblížíte k WC. V noci vás jeho tlume-
ný svit bezpečně nasměruje k toaletě a ne-
dovolí vám plně se probudit, tak abyste se 
mohli po návratu do postele zase rychle po-
nořit do spánku. Orientační světlo je integro-
váno do některých sprchovacích WC 
AquaClean, jednotek odsávání zápachu 
DuoFresh a sanitárního modulu Monolith 
Plus.
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UNIVERZÁLNOST

CHCI KOUPELNU 
NA CELÝ ŽIVOT

Jsem sportovec a je pro mě důležité udržovat se v dobré fyzic-
ké kondici. Co se ale stane, až se jednou moje pohyblivost zhor-
ší? Preventivně chci vybavit svou koupelnu tak, abych ji mohl co 
nejlépe užívat dnes i v budoucnu a aby byla v každé situaci bez-
pečná a dobře přístupná.

24 Koupelny GeberitKoupelny Geberit24 
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Vaše nová koupelna by vám měla vyhovovat minimálně dalších 
25 let a během této doby by se měla umět přizpůsobit změ-
nám, které mohou ve vašem životě nastat. Proto je důležité 
myslet dopředu. Geberit nabízí technologie umístěné před stě-
nou i ty, které jsou skryté ve zdi – obě jsou zárukou uživatelské-
ho pohodlí v každé životní situaci.

DODATEČNĚ VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ

S VÝŠKOU WC MÍSY 
MŮŽETE HÝBAT
So  stikovaná instalační technologie toalety Geberit 
ONE umožňuje  exibilní výškové nastavení WC mísy, 
i když od její montáže uplynulo již několik let. Obzvláš-
tě příjemné je to, že k tomu nebudete muset podstu-
povat žádné zásahy do stavební konstrukce předstě-
ny, protože technologie pro výškovou nastavitelnost 
je integrovaná do samotné toalety. S touto funkcí se 
vaše WC přizpůsobí každé generaci.

SPRCHY V ÚROVNI PODLAHY
Sprchové kouty v jedné rovině s podlahou 
jsou elegantní a umožňují bezbariérový 
vstup. Sprchová vanička Geberit Olona je 
z výroby opatřena protiskluzovou povr-
chovou úpravou, která vám bude po dlou-
há léta poskytovat komfort a bezpečí.
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Vaše koupelna by měla dobře vypadat a její chytrá zařízení by vám měla 
zpří jemňovat každý den. Od výrobků Geberit čekejte inspirativní design 
a moderní funkce, se kterými bude váš život pohodlnější, jednodušší a krásnější. 
Můžete se spolehnout, že koupelnový nábytek, zařizovací předměty a ve stěně skrytá 
sanitární technika, která zajišťuje jejich chod, budou fungovat v dokonalé symbióze.

PROTOŽE 
TO BUDE 
VAŠE KOUPELNA

KOMFORT
Komfortní řešení Geberit promění
vaši koupelnu v oázu svěžesti 
a pohody – poskytnou vám klid 
a nadhled nad každodenními starostmi.

UNIVERZÁLNOST
Díky řešením Geberit můžete
navrhnout svou koupelnu
tak, aby byla praktická a bylo
možné ji kdykoli přizpůsobit
změnám, které život přináší.

ČISTOTA
Geberit vám ulehčí práci 
a pomůže udržovat vaši 
koupelnu uklizenou 
a hygienicky čistou.

26 Koupelny Geberit
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DESIGN
Geberit vyvíjí koupelnové vý-
robky v souladu se zásadou 
Design Meets Function – vizuál-
ní přitažlivost a dokonalá funkč-
nost se navzájem doplňují.

PROSTOR
S nábytkem Geberit dokonale 
využijete prostor, který máte 
ve své koupelně k dispozici, a na-
jdete to správné řešení i pro míst-
nosti s atypickým půdorysem.

PRAKTIČNOST
Geberit zpříjemní vaše koupelnové 
rituály pomocí funkcí, které si rych-
le a intuitivně osvojíte. Už brzy si 
bez nich pobyt v koupelně nebude-
te ani umět představit.
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Naše vášeň pro design a techniku 
inspiruje a baví lidi na celém světě 
už bezmála 150 let. Díky bohatým 
zkušenostem a know-how v oboru 
sanitárních technologií jsou naše 
výrobky nejen krásné, ale svým 
majitelům skutečně 
zjednodušují 
a zpří jemňují život.

Ekologicky šetrné produkty Geberit se 
snadno čistí, snadno se používají a jsou 
vyrobené z kvalitních materiálů s dlouhou 
životností. 

Design Meets Function je vyjádřením 
unikátního spojení špičkového 
designu a precizní funkčnosti.

DOKONALÁ SOUHRA

DESIGN MEETS
FUNCTION

28 Koupelny Geberit
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Ve svých 29 závodech rozmístěných po celém 
světě vyrábí Geberit kvalitní sanitární produk-
ty, které nabízí prostřednictvím obchodních 
zastoupení ve více než 50 zemích. Společnost 
má své sídlo ve švýcarském městě Rapper-
swil-Jona, kde  rmu Geberit v roce 1874 za-
ložil pan Caspar Melchior Albert Gebert.

Geberit je hrdý na své silné inovační schop-
nosti umožněné vlastní výzkumnou a vývojo-
vou činností. Zákazníci si mohou být jisti, že 
nové výrobky budou naplňovat jejich potřeby 
a budou odpovídat nejvyšším standardům 
kvality.

Více než 12 000 zaměstnanců 
Geberit poskytuje zákazníkům 

inovativní, vysoce kvalitní 
a ekologicky šetrné výrobky 

s dlouhou životností.
… se sanitárními výrobky. Svým zákaz-
níkům poskytuje vysokou přidanou hod-
notu v oblasti sanitárních technologií 
a koupelnových zařizovacích předmětů.

GEBERIT JE 
LÍDREM 
EVROPSKÉHO 
TRHU …
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KOUPELNOVÉ
SÉRIE

Pro jedinečné koupelny s charakterem: koupelnové série 
Geberit vytvářejí prostředí, v němž je prostor pro individuální 
požadavky a přání. Díky tvůrčí svobodě může každý ztvárnit 
svůj vlastní osobní styl.
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Díky modernímu designu a přitažlivým liniím vytváří 
koupelnová série Geberit Smyle relaxační a pozitivní 
prostředí a přináší harmonii a lehkost do každé kou-
pelny. S jasným smyslem pro pořádek a efektivní vy-
užití prostoru dosahuje Smyle vysoké úrovně pohodlí. 
Štíhlé tvary, maximální funkčnost.

GEBERIT
SMYLE

DESIGN ČISTOTA

NOVÉ
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BIDET
Bidet Geberit Smyle 
Square se stejně uza-
vřeným tvarem a de-
signem jako toaleta.TOALETA

Keramická mísa toalety Geberit 
Smyle Square má uzavřený tvar. 
To usnadňuje čištění.

SPRCHOVÉ ŘEŠENÍ 
Sprchový kanálek 
Geberit CleanLine20.

TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ 
Geometricky čisté tvary ovládacího 
tlačítka splachování Geberit Sigma30 
se dokonale hodí k sérii Geberit Smyle.
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ZRCADLO 
Zrcadla a zrcadlové skříňky Geberit 
Option nabízejí dokonalé osvětlení 
pro každodenní činnosti v koupelně.

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK 
Středně vysoké a nízké boční skříňky 
je možné variabilně kombinovat.

UMYVADLO 
Umyvadla a umyvadlové skříňky 
jsou v nabídce v různých stylech 
a barvách.

3535



1

36 Koupelny Geberit

KOUPELNOVÁ SÉRIE GEBERIT SMYLE



GEBERIT SMYLE
UMYVADLA

1 Prostorné umyvadlo Geberit Smyle Square se dvěma 
otvory pro baterii. 2 Umývátko harmonicky doplněné 
o umyvadlovou skříňku. 3 Umyvadlo Geberit Smyle se 
zaoblenými rohy. 4 Umyvadlo Geberit Smyle Square 
s hranatým geometrickým tvarem. 5 Široký výběr 
atraktivního koupelnového nábytku.

PRO POCIT LEHKOSTI
Keramická sanitární zařízení z koupelnové série Geberit Smyle 
vytvářejí pocit lehkosti. Harmonické tvary a tenké okraje umyva-
del kontrastují s jejich funkčním vnitřním prostorem a velkorysý-
mi plochami odkládacího prostoru v zadní části umyvadel. 
Od umývátek pro malé koupelny až po dvojitá umyvadla do ro-
dinných koupelen – můžete si vybrat z mnoha velikostí a mode-
lů. Umyvadla Geberit Smyle Square mají hranatý tvar a je možné 
je kombinovat s umyvadlovou skříňkou, nebo doplnit poloslou-
pem. Umyvadla Geberit Smyle mají zaoblené rohy a je možné je 
doplnit polosloupem.

5

2

3

4
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Odolné proti vlhkosti

Tiché dovírání
SoftClosing

GEBERIT SMYLE SQUARE
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK
38 Koupelny Geberit
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VÍCE DESIGNOVÉ SVOBODY
Nábytek je dokonale přizpůsobený koupelnové keramice. Za-
oblená madla kopírují linie umyvadla a pokračují tak ve stejném 
designovém stylu. Madla jsou sladěna i barevně - v matném pro-
vedení příslušné barvy nábytku nebo v barvě matná láva pro 
nábytek v dřevěném dekoru. Umyvadlovou skříňku lze doplnit 
boční skříňkou s dvěma zásuvkami ve stejné hloubce. Rozšíříte 
si tak úložný prostor na drobnosti, které potřebujete mít po ruce. 
Skleněná deska na vrchu boční skříňky dodává nábytku na výji-
mečnosti a zároveň chrání povrch před poškrábáním.

Další úložný prostor poskytují nízké a středně vysoké skříňky, 
které lze různě kombinovat. U nízkých skříněk je na výběr uza-
vřený úložný prostor s dvířky nebo otevřený úložný prostor, díky 
kterému nábytek působí odlehčeně a poskytuje další možnosti 
přizpůsobení nábytku individuálním potřebám. Středně vysoká 
skříňka je navíc vybavena zrcadlem na vnitřní straně dveří.

písková šedá, 
lakované 
s vysokým 
leskem

láva, lak matný

KORPUS
ČELO

BARVY KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT SMYLE SQUARE

bílá, lakované 
s vysokým 
leskem

ořech hickory, 
melamin 
struktura dřeva

1

2 3 4

1 Zásuvky umyvadlové skříňky nabízejí praktický úložný 
prostor. 2 Umývátko s vhodnou skříńkou je ideální volbou 
do malé koupelny. 3 Zaoblená madla kopírují linie umy-
vadla. 4 Magnetická tabule umožňuje  exibilní rozmístění 
úložných boxů.

MADLA

bílá, matná
(čelo: bílá)

láva, matná
(čelo: láva, ořech hickory)

písková šedá, matná
(čelo: písková šedá)
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TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ 
Ovládací tlačítko 
splachování Geberit 
Sigma30.

WC a bidety odrážejí charakteristický 
odlehčený design série Geberit Smyle 
a vytvářejí harmonickou dvojici.

GEBERIT SMYLE SQUARE
TOALETY
A BIDETY
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Tvar keramických WC a bidetů úzce navazují na design 
umyvadel. Série Smyle nabízí standardní a prémiová 
designová řešení pro závěsné a stojící toalety a bide-
ty. Pro vyšší standard čistoty jsou WC k dispozici i bez 
splachovacího okraje Rimfree®.

Snadné odejmutí sedátka 
QuickRelease

↑
Úzká WC sedátka mohou být 
s překrývajícím krytem nebo 
v sendvičovém designu.

Úsporné splachování

Skryté upevnění ke stěně

Skryté upevnění
k podlaze

Úspora místa

Pozvolné sklápění 
SoftClosing

Volná podlaha
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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 KOMFORT UNIVERZÁLNOST
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TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ
Geberit Sigma50.

Skryté upevnění ke stěně

Pozvolné sklápění 
SoftClosing

Úsporné splachování

Volná podlaha

Splachování TurboFlush

Snadné odejmutí 
sedátka QuickRelease

Designový kryt na sedát-
ku může být v bílé barvě 
nebo v provedení lesklý 
chrom.

44 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 FLEXIBILITA

↑
Sedátko a víko je možné jednoduše odejmout.

↑
Samostatně odnímatelné víko toalety usnadňuje úklid. 

→
Výšku umístění WC mísy je možné 

měnit bez stavebních úprav.
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Designová série Geberit Xeno² je provedená v mini-
malistickém stylu bez zbytečných příkras. Čisté geo-
metrické linie na vnější straně zajímavě kontrastují 
s měkkými, oblými tvary uvnitř. Tato kombinace je 
esteticky velmi působivá a zároveň uživatelsky kom-
fortní. Série Geberit Xeno² je tvořena ucelenou pro-
duktovou řadou sestávající z promyšlených výrobků 
navržených v identickém designovém stylu. 
Kontrasty skloubené do dokonale vyvážené harmonie.

GEBERIT
XENO2

DESIGN ČISTOTA KOMFORT
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TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ 
Geberit Sigma60.

TOALETA 
WC mísy Geberit Xeno2 
Rimfree® jsou navrženy 

ve stejném geomet-
rickém tvaru jako celá 

série.
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KOUPELNOVÝ NÁBYTEK 
Koupelnový nábytek Geberit Xeno2

v minimalistickém stylu.

ZRCADLO 
Zrcadla Geberit Xeno2 s přímým 
i nepřímým osvětlením vytvářejí 
v koupelně příjemnou atmosféru.

UMYVADLO 
Zrcadla Geberit Xeno2 
s mimořádně hladkou 
glazurou KeraTect®.
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GEBERIT XENO2

UMYVADLA

1

Skrytý přepad

Série Geberit Xeno2 v působivě minimalistickém
designu – komfortním a všestranně využitelným.

50 Koupelny Geberit
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1 Měkce zaoblené křivky umyvadlové mísy zajímavě kontrastují s geometricky přísnou, vnější konturou umy-
vadla. 2 Koupelnová skříňka a toaleta dokonale ladí s umyvadlem a tvoří s ním úhledný celek. 3 Geometrický de-
sign řady Geberit Xeno2 pro moderní koupelny. 4 Krásným a praktickým detailem je mírně vyvýšená zadní plocha 
s baterií. 5 Osobitě pojaté asymetrické umyvadlo s odkládací plochou na straně a vzadu. 6 Asymetrický tvar 
vnitřního mycího prostoru umožňuje zajímavým způsobem vyřešit i menší prostory.

2 3

65

Nekonvenčním designovým prvkem umyvadla Xeno2 je jeho mír-
ně zvednutá zadní platforma s otvorem pro baterii. Estetika 
oblých tvarů vnitřní umyvadlové plochy není narušena přepado-
vým otvorem. Kompaktní, čisté linie jsou nejen krásné, ale i prak-
tické, protože se snadno udržují v čistotě.

4
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GEBERIT XENO2

UMYVADLA
V ZEŠTÍHLENÉM
DESIGNU SLIM

1

Skrytý přepad
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1 Atraktivní umyvadlový prostor pro dvě osoby s proužkem osvětlení umístěným mezi umyvadlem a umyvadlovou 
skříňkou. 2 Umyvadlové skříňky lze kombinovat s funkčními držáky ručníků ze série koupelnových doplňků Gebe-
rit. 3 Jemný mechanismus push-to-open pro snadné otevírání a zavírání zásuvek lehkým stlačením. 4 LED pásek 
osvětluje umyvadlovou skříňku, jejíž úložný prostor může být variabilně uspořádán. 5 Přitažlivá a prostorná umy-
vadlová zóna s nástěnnými armaturami a osvětleným zrcadlem.

3

2

5

4

ÚZKÉ HRANY PRO EXKLUZIVNĚ ŘEŠENÝ
UMYVADLOVÝ PROSTOR
Umyvadla Geberit Xeno² vyrobená z pevného povr-
chově odolného materiálu Varicor® vynikají svými 
mimořádně štíhlými hranami. Spolu s odpovídajícím 
koupelnovým nábytkem lze vytvořit oslnivě elegant-
ní a vzdušný umyvadlový prostor. Příjemně překvapí 
různé nápadité detaily jako integrovaný světelný 
pásek pod přední hranou umyvadla.
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GEBERIT XENO2

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

1 V zásuvkách s mechanismem push-to-open má každá věc své místo. 2 Zrcadla Geberit Xeno2 
vytváří v koupelně svým nepřímým osvětlením podmanivou atmosféru. Pro holení nebo líčení je možné 
zapnout přímé osvětlení. 3 Zajímavě řešená čela skříněk podtrhují odlehčený vzhled celé série.

1
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ELEGANTNÍ ŘADA S CHYTRÝMI
DETAILY
Stylový koupelnový nábytek Geberit 
Xeno2 navazuje na geometrii keramiky 
a zdůrazňuje minimalistický koncept celé 
série. Zajímavě řešená čela nábytku 
a umyvadlové skříňky bez madel navozu-
jí dojem lehkosti a vzdušnosti. Dvířka vy-
bavená mechanismem push-to-open 
stačí mírně stlačit a sama se otevřou. 
Nábytek poskytuje dostatek úložného 
prostoru a praktické doplňky, jako jsou 
protiskluzové podložky a chytré organizé-
ry pro kosmetické potřeby. Integrované 
LED osvětlení dokonale osvětluje vnitřek 
horní zásuvky.

ATRAKTIVNÍ KRYCÍ DESKY ZE SKLA
Krycí skleněné desky jsou ztělesněním 
nadčasové elegance a poskytují umy-
vadlovým a bočním skříňkám trvalou 

ochranu horní plochy. Boční skříňka vyso-
ká 170 cm v sobě skrývá spoustu úložné-
ho místa. Je vybavena výškově nastavi-
telnými skleněnými policemi, velkým 
vnitřním zrcadlem, integrovanými pro  lo-
vanými úchyty a komfortním mecha-
nismem pro tiché dovírání. Skříňka pod 
umývátko je k dispozici s pravým nebo 
levým otvíráním dvířek.

ZRCADLA GEBERIT XENO2

VYKOUZLÍ TU SPRÁVNOU
ATMOSFÉRU
Zrcadla s LED osvětlením kopírují strohou 
geometrii série Xeno2. V nabídce jsou zr-
cadla pro umyvadla Xeno2 v šířkách od 40 
do 120 cm. Jsou zdrojem nepřímého roz-
ptýleného světla, které dává vyniknout 
kráse umyvadlové keramiky. Při líčení 
nebo holení je možné aktivovat senzoric-
ký vypínač přímého osvětlení s funkcí 

plynulého tlumení intenzity. Vyhřívání zr-
cadla zabraňuje jeho zamlžování a zaru-
čuje ostré zrcadlení i při vysoké vzdušné 
vlhkosti.

2 3

bílá, lakované 
s vysokým 
leskem

KORPUS
ČELO

BARVY KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT XENO2

Odolné proti vlhkosti

Tiché dovírání 
SoftClosing

Mechanismus ote-
vírání Push-to-openšedobéžová, 

lak matný
šedá scultura, 
struktura dřeva

Integrované světlo
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GEBERIT XENO2

TOALETY A BIDETY

WC a bidet Geberit Xeno2 jsou 
provedeny ve stejném designovém 
stylu jako umyvadla.
WC mísu a bidet Geberit Xeno2 snadno rozpoznáte 
podle jejich výrazných kontur s jasně modelovanými 
hranami. Díky hladkým a kompaktním vnějším povr-
chům a skrytě řešenému uchycení se dobře udržují 
v čistotě. Ve stejném designu jako toalety Geberit 
Rimfree® bez splachovacího okraje je navržené i se-
dátko na WC mísu s mechanismem pozvolného sklá-
pění SoftCLosing.
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TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ 
Geberit Sigma70.

Skryté upevnění
ke stěně

Pozvolné sklápění 
SoftClosing

Úsporné splachování

Volná podlaha

Snadné odejmutí 
sedátka QuickRelease
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Prémiová designová řada Geberit Citterio představuje 
kombinaci neobvyklých tvarů a speciálních materiálů. 
Výsledkem je nezaměnitelný designový jazyk nesoucí 
rukopis proslulého italského architekta a návrháře 
Antonia Citteria, ve kterém se pozoruhodná originalita 
snoubí s nadčasovou elegancí a kvalitou. Italský 
nadčasový design.

GEBERIT
CITTERIO

DESIGN ČISTOTA KOMFORT
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TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ 
Geberit Sigma50 je k dostání 
v různých materiálech a barvách.

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK
Koupelnový nábytek Geberit 
Citterio z prvotřídních materiálů 
a v nevšedních barevných 
provedeních.

TOALETA 
WC mísa Geberit Citterio 
Rimfree® představuje 
skvělou symbiózu designu 
a funkčnosti.
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ZRCADLO
Zrcadla Geberit Citterio 
s měkkým, nepřímým 
osvětlením.

UMYVADLO
Umyvadla Geberit Citterio 
s vysoce kvalitní glazurou 
KeraTect®.
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GEBERIT CITTERIO
UMYVADLA

1

Skrytý přepad

Designový kryt odtoku
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1 Hladce zaoblené křivky vnitřní umyvadlové mísy zajímavě kontrastují s geometricky strohou vnější formou. 2 Umy-
vadla na desku v čistém organickém tvaru jsou mimořádně atraktivní. 3 Ve vhodně zvolených skříňkách pod umyvadlo 
jsou kosmetické potřeby vždy po ruce. 4 Umyvadla, koupelnový nábytek a osvětlená zrcadla. 5 Geberit Citterio 
si hravě poradí i s menším prostorem, například v koupelnách pro hosty. 6 So  stikovaný úložný prostor pro stylově 
navržené koupelny.

2 3

5 6

4

Symetrické linie rámují jemně zaoblenou 
vnitřní plochu a poskytují velkorysý odklá-
dací prostor. Speciálně vyvinutá keram-
ická krytka odtoku dokonale ladí s desig-
nem umyvadla, jehož estetiku nenarušuje 

ani přepadový otvor, který může být nah-
razen patentovaným odtokovým sys-
témem Geberit Clou.

Umyvadla koupelnové série Geberit Citterio ztělesňují 
jednoduchou a nadčasovou eleganci v nezaměnitelném 
italském stylu.
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GEBERIT CITTERIO
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK
ITALSKÁ DESIGNOVÁ LAHŮDKA
Organicky tvarovanou keramiku Geberit Citterio vhodně dopl-
ňuje nábytek s velkoryse řešeným úložným prostorem. Designo-
vá řada nábytku Citterio zaujme svou nekonvenční estetikou.

Neobvyklá povrchová úprava a vysoce kvalitní skleněné krycí 
desky v odstínech, které ladí se zvolenou barvou skříněk, pro-
půjčují koupelnovému nábytku Geberit Citterio zářivost a lesk. 
Kombinace dřeva a skla vytváří elegantní a ra  novanou podíva-
nou. Třešničkou na dortu jsou dveřní madla ve stylovém odstínu 
champagne.

1 2 3

BARVY KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT CITTERIO

světlý dub, 
melamin 
struktura dřeva

KORPUS

šedohnědé 
(taupe) sklo

ČELO
DESKA

šedohnědý dub, 
melamin 
struktura dřeva

KORPUS

černé sklo

ČELO
DESKA

MADLA
NOŽIČKY

champagne
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4

1 Velký úložný prostor. 2 Výrazným designovým prvkem jsou kovové části v barvě champagne. 3 Ergo-
nomicky pro  lovaná madla jsou rovněž proveden ve stylovém odstínu champagne. 4 Závěsné vysoké 
skříňky nabízí spoustu úložného místa, což je zvlášť výhodné v malých koupelnách.

Odolné proti vlhkosti

Tiché dovírání 
SoftClosing

Skleněné čelo
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TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ 
Geberit Sigma50.
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GEBERIT 
CITTERIO
TOALETY
A BIDETY

Oblé tvary toalet a bidetů bez splachovacího okraje dokonale 
ladí s designem celé série. Jsou příkladným spojením vizuální 
a funkční čistoty.

Skryté upevnění 
ke stěně

Skryté upevnění
k podlaze

Úsporné splachování

Pozvolné sklápění 
SoftClosing

Volná podlaha
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Designová série Geberit myDay vás potěší svými měk-
kými a organickými křivkami, které navozují pohodovou 
atmosféru, ve které se vám bude na konci náročného 
dne pří jemně relaxovat. MyDay nejen dobře vypadá, ale 
může se také pochlubit mnoha zajímavými funkcemi. 
Emotivní tvary, uvolněný vzhled.

GEBERIT
MYDAY

DESIGN ČISTOTA KOMFORT
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ZRCADLO 
Zrcadlo Geberit myDay

s nepřímým osvětlením. 

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK 
Koupelnový nábytek Geberit 

myDay bez ostrých rohů 
působí uklidňujícím dojmem.

UMYVADLO 
Umyvadla Geberit myDay zaujmou 
svými měkce modelovanými křivka-
mi. Jsou k dispozici v mnoha růz-
ných velikostech a typech, včetně 
umyvadla na desku.
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WC A BIDET 
Design WC mísy a bidetu Geberit 
myDay je unikátní svým spojením 
geometricky přímých linií a charak-
teristických křivek.

TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ 
Geberit Sigma50.
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GEBERIT MYDAY
UMYVADLA

Koupelna, která láká k tomu hodit starosti za hlavu 
a relaxovat. Originální design série Geberit myDay 
vyznačující se měkce modelovanými křivkami vnáší 
do koupelny přirozenou a elegantní lehkost.
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1

2 3

1 Velké dvojumyvadlo má dva otvory pro baterii. 2 MyDay umyvadla zaujmou 
svým svěžím, hravým designem, který vnáší do koupelny lehkost. 3 Umývátko 
myDay v praktickém designovém provedení se osvědčí na toaletě pro hosty.

PERFEKTNÍ ZPŮSOB, JAK ZAČÍT
DEN STYLOVĚ
Geberit myDay na vás udělá dojem svým 
svěžím, líbivým designem, který vnáší do 
koupelny přirozenou hravost a lehkost. 
Může za to neotřelý design sanitární kera-
miky s jemně tvarovanými křivkami a vel-
kými poloměry. Široká nabídka standard-
ních, dvojitých a zápustných umyvadel 
poskytuje vysokou míru  exibility, která 
umožní vyhovět i velmi osobitému vkusu. 
Netradiční designové krytky odtoku s jem-
ným pochromovaným páskem dodávají 
umyvadlům na stylovosti.

Skrytý přepad

Designový kryt
odtoku
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GEBERIT MYDAY
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

1

bílá, lakované 
s vysokým 
leskem

taupe, lakované 
s vysokým leskem

KORPUS
ČELO

BARVY KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT MYDAY

Odolné proti vlhkosti

Tiché dovírání 
SoftClosing

Integrované světlo

chrom

MADLA
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4

2

3

1 S integrovaným organizačním systémem v zásuvkách udržíte ve svých kosmetických potřebách pořá-
dek. 2 Praktická vysoká skříňka se čtyřmi nastavitelnými policemi a organizérem nabízí spoustu úložného 
prostoru. 3 Umyvadlové skříňky v moderních trendy barvách dokonale ladí s oblými liniemi keramických 
zařizovacích předmětů. 4 Elegantní řešení s umyvadlem na desku. Rozměrný odkládací prostor se skleně-
nou deskou.

NÁBYTEK S PRAKTICKÝMI DETAILY 
PRO VÍCE KOMFORTU
Designová série myDay vyniká měkkými, oblými hranami na 
čelních stranách koupelnového nábytku. Praktické funkce 
a detaily, jako jsou protiskluzové podložky a vnitřní LED osvětlení 
v umyvadlových skříňkách, přináší do koupelny novou úroveň 
pohodlí. Osvětlená zrcadla jsou standardně vybavená funkcí proti 
zamlžování.
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GEBERIT MYDAY
TOALETY A BIDETY

HARMONIE A HYGIENA 
V DOKONALÉM PROVEDENÍ
Závěsné WC Geberit řady myDay je opticky dokona-
le sladěno se zbytkem série. Také zde najdete cha-
rakteristicky zaoblené linie, které působí pevně 
a křehce zároveň. Skryté uchycení ke stěně a kom-
paktní uzavřený vnější tvar keramiky podtrhují zdr-
ženlivý design celé koupelnové řady, a kromě toho 
jsou praktické, protože usnadňují úklid. WC mísu do-
plňuje ergonomicky tvarované WC sedátko, které 
je vybavené mechanismem pozvolného sklápění 
SoftClosing. Keramika se speciální glazurou 
KeraTect® má úplně hladký povrch, díky kterému 
odpuzuje nečistoty a dobře se čistí. Oblé hrany bide-
tu, jehož křivky kopírují tvar WC mísy, umožňují poho-
dlné uchopení. Ideálně vymodelovaný vnitřek bide-
tové mísy poskytuje vysoký uživatelský komfort.

76 Koupelny GeberitKoupelny Geberit76 

KOUPELNOVÁ SÉRIE GEBERIT MYDAY



TLAČÍTKO
SPLACHOVÁNÍ 

Geberit Sigma50.

Skryté upevnění
ke stěně

Úsporné splachování

Pozvolné sklápění 
SoftClosing

Volná podlaha

7777



78 78 

KOUPELNOVÁ SÉRIE GEBERIT ACANTO

Koupelny Geberit



V ucelené koupelnové sérii Geberit Acanto se snoubí 
přímočarý design s organickými tvary a chytrými de-
taily, se kterými je snadné přizpůsobit každou koupel-
nu individuálním potřebám a přáním zákazníka. Modu-
lární charakter řady Acanto dokáže držet krok i s velmi 
osobitým životním stylem. Čistý design, chytré detaily.

GEBERIT
ACANTO

DESIGN ČISTOTA PRAKTIČNOST
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UMYVADLO
Umyvadla Geberit Acanto jsou 
k dispozici v různých stylech 
a velikostech.

ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
Zrcadlová skříňka Geberit Acanto 
s inovativními funkcemi.

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK
Nábytkový koncept Geberit 
Acanto poskytuje dobře 
organizovaný úložný prostor.

MAGNETICKÁ TABULE
Flexibilní úložný prostor, který 
můžete měnit podle svých potřeb.
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TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ 
Geberit Sigma21.

TOALETA 
WC mísa Geberit Acanto Rimfree® 
bez splachovacího okraje s funkcí 
QuickRelease pro snadné odejmutí 
WC sedátka a víka.
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GEBERIT ACANTO
UMYVADLA

1

Flexibilní kombinace

Skrytý přepad

82 Koupelny Geberit

KOUPELNOVÁ SÉRIE GEBERIT ACANTO



1 Koupelnový nábytek Geberit Acanto poskytuje velký prostor pro vlastní kreativitu. 2 Umyvadlo s integrova-
nou odkládací plochou přináší jasnou přidanou hodnotu. 3 Úzké okraje umyvadla navozují v koupelně pocit 
beztížné lehkosti. 4 Nábytkové umyvadlo s úzkým okrajem SlimRim. 5 Prostorově úsporná řešení najdou své 
uplatnění na toaletách pro hosty.

2

ČISTÝ DESIGN, ŠTÍHLÉ KONTURY, LADNÉ KŘIVKY
Umyvadla koupelnové série Geberit Acanto byla navržena v nad-
časovém, organickém designu s geometricky čistými konturami 
a měkce tvarovanými vnitřními plochami. Variabilní nabídka umy-
vadel různých tvarů a velikostí dokáže vytvořit atraktivní, moder-
ní koupelnu přizpůsobenou individuálním požadavkům majitele. 
Design SlimRim s úzkým okrajem propůjčuje keramice až éteric-
kou lehkost. Kolekce obsahuje standardní umyvadla s odkládací 
plochou nebo bez ní a umyvadla s malým vyložením pro rodinnou 
koupelnu i koupelnu pro hosty.

4

3

5

83



GEBERIT ACANTO
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK
VYJÁDŘETE SE NÁBYTKEM
Koupelnový nábytek Geberit Acanto nabízí tvůrčí svobodu a vy-
nikající funkčnost. Vývoj série 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 tabuli, kterou lze upevnit na stěnu, mů-
žete umístit boxy a poličku přesně tam, kde je potřebujete mít. 
Zajímavě řešená je zrcadlová skříňka s velkým vnitřním zrcadlem 
a zvětšovacím zrcátkem.

S širokou nabídkou umyvadlových skříněk, vysokých skříněk, 
zrcadlových skříněk a polic nebudete mít problém zajistit si 
v koupelně dostatek úložného místa. Nábytek je k dispozici 
ve čtyřech nejoblíbenějších barvách – matná černá, matná lávo-
vě černá, pískově šedá a bílá s vysokým leskem. Barva madla 
koresponduje s barvou nábytku. 

Návrháři koupelnového nábytku vsadili na moderní kombinaci 
materiálů a povrchů, jako je sklo, kov, barevné a dřevěné povrchy. 
Záměrem bylo rovněž umožnit uživatelům volně kombinovat 
jednotlivé kusy nábytku.

BARVY KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT ACANTO

1 2

láva, lak matný

lávové sklo

KORPUS

ČELO

černá, lak matný

černé sklo

bílá, lakované 
s vysokým 
leskem

bílé sklo

písková šedá, 
lak matný

pískově šedé sklo

dub mystik, 
melamin struktura 
dřeva
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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

Tiché dovírání 
SoftClosing

Flexibilní kombinace

Skleněné čelo
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GEBERIT ACANTO
TOALETY A BIDETY

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 snadno udr-
žují v čistém a hygienicky bezvadném 
stavu. WC sedátko s funkcí QuickRelease 
úklid ještě více zjednodušuje. Vnější po-
vrch WC mísy je kompaktní a hladký, se 
skrytým upevněním jak u závěsného, tak 
u stojícího modelu.
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TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ 
Geberit Sigma20.

Skryté upevnění
ke stěně

Úsporné splachování

Snadné odejmutí 
sedátka QuickRelease

Pozvolné sklápění 
SoftClosing

Volná podlaha

Skryté upevnění 
k podlaze
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Lineární design, jasné proporce a zároveň velká míra 
flexibility – to je koupelnová řada Geberit iCon v kostce. 
Široký sortiment keramických zařizovacích předmětů 
a koupelnového nábytku v moderním provedení vyniká 
svou všestranností a poskytuje maximální flexibilitu 
designu. Pro lidi, kteří jsou stejně mnohotvární.
Neokázalý vzhled, kreativní volnost.

GEBERIT
ICON

DESIGN ČISTOTA PROSTOR
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KOUPELNOVÝ NÁBYTEK 
Koupelnový nábytek 

Geberit iCon umožňuje
  exibilně kombinovat 

jednotlivé kusy.

UMYVADLO 
Umyvadla Geberit iCon jsou k dispo-
zici v mnoha tvarech a velikostech, 
včetně dvojumyvadla.

ZRCADLO 
Zrcadlo Geberit iCon ladí

s přímočarým designem celé série.
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TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ 
Geberit Sigma50.

TOALETA 
WC Geberit iCon Rimfree®
získalo ocenění za inovaci,
vysokou kvalitu, design
a funkčnost.
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GEBERIT ICON
UMYVADLA

1

92 Koupelny Geberit92 

KOUPELNOVÁ SÉRIE GEBERIT ICON



1 Flexibilita rozvržení prostoru a ra  novaně jednoduchý vzhled. 2 Umyvadla a skříňky v perfektní 
symbióze. 3 Geometricky čisté kontury a měkká vnitřní modelace odlišuje umyvadla iCon od ostat-
ních. 4 Umyvadla Geberit iCon jsou k dispozici v mnoha tvarech a velikostech, včetně dvojumyvadel 
určených pro nástěnné baterie.

4

UMYVADLA GEBERIT ICON JSOU TYPICKÁ
SVÝM ČISTÝM, UHLAZENÝM DESIGNEM
Prostorná a hluboká umyvadla jsou účelná a praktická. Jejich 
asymetrické umístění v přední části keramiky poskytuje vzadu 
dostatečně velkou odkládací plochu pro toaletní potřeby.

Nakombinujte si zařizovací předměty, nábytek a osvětlená zrca-
dla tak, jak vám to velí váš vkus a dispozice vaší koupelny.

2

3
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GEBERIT ICON
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK
BOHATÁ NABÍDKA MODULÁRNÍHO NÁBYTKU
Prostřednictvím modulárních,  exibilních kombinací podporuje 
úložný koncept Geberit iCon individualitu a dává vyniknout kráse, 
harmonii a pořádku. Produktová rozmanitost, kterou nabízí řada 
koupelnového nábytku Geberit iCon, umožňuje realizaci jak sy-
metrického, tak asymetrického dispozičního řešení interiéru 
koupelny. Designové spektrum se pohybuje od nadčasové kla-
siky až po extravagantní inovace.

Zásuvky skříněk pod umyvadlem Geberit iCon, stejně jako vyso-
ké a boční skříňky, jsou vybaveny mechanismem tichého doví-
rání SoftClosing. Osvětlená zrcadla a police Geberit iCon nabí-
zejí velkorysý a praktický úložný prostor a zároveň udávají styl 
celé koupelny.

OSVĚTLENÁ ZRCADLA GEBERIT ICON
Osvětlená zrcadla ze série Geberit iCon jsou zdrojem příjemné-
ho, měkkého světla. V závislosti na požadavcích může být hori-
zontální osvětlení nad zrcadlem posunuto vlevo nebo vpravo; 
také police mohou být umístěny na střed nebo ke kraji. Tím lze 
dosáhnout zajímavých efektů a vizuálního propojení s bočními 
a vysokými skříňkami. Zrcadla Geberit iCon s osvětlením jsou 
k dispozici v mnoha šířkách vhodných pro různé rozměry 
umyvadel.

1

BARVY KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT ICON

32

1 V jednoduchosti je krása: umyvadlové skříňky Geberit iCon perfektně ladí 
se sanitární keramikou. 2 Lehce pojízdné zásuvky s tichým dovíráním 
SoftClosing a se spoustou úložného místa. 3 Díky výšce spodní zásuvky 
se do ní pohodlně vejdou i vyšší předměty.

KORPUS
ČELO

bílá, lakované 
s vysokým 
leskem

bílá, lak matný platinová, lakova-
né s vysokým 
leskem

láva, lak matný přírodní dub, 
melamin struktura 
dřeva

chrom

MADLA
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Odolné proti vlhkosti

Tiché dovírání 
SoftClosing

Flexibilní kombinace
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TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ 
Geberit Sigma70.

Skryté upevnění
ke stěně

Úsporné splachování

Snadné odejmutí 
sedátka QuickRelease

Pozvolné sklápění 
SoftClosing

Volná podlaha
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GEBERIT ICON
TOALETY
A BIDETY

WC mísy a bidety stavějí na střízlivých, 
jednoduchých tvarech vnitřních částí 
a přímočarém designu se skrytým upev-
něním.

1 Vymyká se vysokou kvalitou, designem a funkčností. 2 Toaleta může být vybavena sedátkem 
Geberit iCon v tenkém designu. 3 Geberit iCon WC mísa a bidet mají atraktivní hranatý design. 

2

3
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GEBERIT ICON
UMYVADLA DO
KOUPELEN PRO HOSTY

1
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1 Řadu umývátek Geberit doplňuje vhodný koupelnový nábytek. 2 Pro optimální využití místa v malých 
koupelnách doporučujeme použít rohové umývátko. 3 Díky polici a baterii umístěné na straně má umývát-
ko malé vyložení. 4 Ani v malých místnostech nemusíte rezignovat na praktický úložný prostor.

UMÝVÁTKA PRO MALÉ KOUPELNY
Tato umývátka byla speciálně navržena 
pro malé místnosti a nabízí řadu řešení, 
se kterými se vám podaří vytěžit z malého 
prostoru maximum. Úspory místa se do-
sahuje buď umístěním baterie na stranu, 
nebo rohovým řešením. Speciální řadu 
doplňuje WC mísa. 

2 3

4
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GEBERIT ICON
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK
DO KOUPELEN
PRO HOSTY

1 2

1 Praktické úložné místo šité na míru pro umývátka. 2 Chytře navržený koupelnový 
nábytek poskytuje odkládací prostor i v malých koupelnách. 3 Zásuvky pod umyva-
dlem s tichým dovíráním SoftClosing pro ještě více komfortu.

MODULÁRNÍ NÁBYTKOVÝ KON
CEPT SE SPOUSTOU ÚLOŽNÉHO 
MÍSTA PRO MALÉ MÍSTNOSTI
Díky modulárnímu systému řady iCon zís-
káte úložný prostor dokonce i v malých 
koupelnách a koupelnách pro hosty. Vy-
soké zrcadlové skříňky, umyvadlové skříň-
ky s mechanismem SoftClosing a polico-
vé prvky umožňují plně využít potenciál 
i dispozičně velmi problematických míst-
ností. Skříňky s malým vyložením jsou 
přizpůsobeny stejně konstruovaným umy-
vadlům a ve stísněných prostorách umož-
ňují větší svobodu pohybu.

BARVY KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT ICON

KORPUS
ČELO

bílá, lakované 
s vysokým 
leskem

bílá, lak matný platinová, lakova-
né s vysokým 
leskem

láva, lak matný přírodní dub, 
melamin struktura 
dřeva

chrom

MADLA
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3

Odolné proti vlhkosti

Tiché dovírání 
SoftClosing

Flexibilní kombinace
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GEBERIT ICON
TOALETY
DO KOUPELEN
PRO HOSTY Série Geberit iCon nabízí 

stylové WC s malým vylo-
žením pro optimální využití 
malého prostoru.

Se speciální toaletou Geberit iCon s vylo-
žením jen 49 cm získáte více místa. Hlad-
ký vnější obrys se skrytým upevněním WC 
mísy představuje z estetického a funkční-
ho hlediska optimální řešení. Pro dokona-
lou hygienu, čistotu a úhlednost je k dis-
pozici stejné WC v provedení Rimfree® bez 
splachovacího okraje.
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TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ 
Geberit Sigma60.

Skryté upevnění
ke stěně

Úsporné splachování

Pozvolné sklápění 
SoftClosing

Volná podlaha

Úspora místa

Snadné odejmutí 
sedátka QuickRelease
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Koupelnová série 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 vyznačuje skvělým 
poměrem ceny a výkonu a vysokou kvalitou, která 
je již s Geberitem neodmyslitelně spojená. Klasicky 
nadčasová. Pro každou koupelnu.

GEBERIT
SELNOVA

DESIGN ČISTOTA UNIVERZÁLNOST
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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 prostor. 

32

1 Měkké křivky Geberit Selnova jsou inspirovány přírodou. 2 Tenká hrana s plynulým přechodem 
do zadního odkládacího prostoru. 3 Polosloup umyvadla v sobě skrývá zápachovou uzávěrku.
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TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ 
Geberit Sigma20.

Úsporné splachování

Pozvolné sklápění 
SoftClosing

Volná podlaha

Skryté upevnění
ke stěně

Skryté upevnění 
k podlaze

Snadné odejmutí 
sedátka QuickRelease
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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. 
↓
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Geberit Selnova Square 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 UNIVERZÁLNOST
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1

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

Tiché dovírání 
SoftClosing

2 3

Odolné proti 
vlhkosti
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GEBERIT 
SELNOVA SQUARE
ŠTÍHLÁ UMYVADLA 
A KOUPELNOVÝ 
NÁBYTEK

BARVY KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT SELNOVA SQUARE

bílá, lakované 
s vysokým 
leskem

láva, lak matný ořech hickory, 
melamin 
struktura dřeva

KORPUS
ČELO

ořech hickory 
světlý, melamin 
struktura dřeva

UHLAZENÁ ELEGANCE, PERFEKTNĚ ORÁMOVANÁ
Elegantní nábytková umyvadla Geberit Selnova Square kombi-
nují strohý obdélníkový design s organicky tvarovanou mycí 
plochou. S umyvadlovými skříňkami a koupelnovým nábytkem 
tvoří dokonalý celek. Skříňky pod umyvadlo 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.

chrom

MADLA
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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. Integrovaná, jemně zaoble-
ná madla kopírují křivky přední strany 
umyvadla a ještě více podtrhují celkový 
dojem lehkosti.

ŘEŠENÍ PRO RŮZNÉ SITUACE
Čela a korpusy jsou v nabídce v barvách 
bílá s vysokým leskem a matná láva. 
Umyvadlové skříňky lze doplnit bočními 
skříňkami a zrcadlovými skříňkami, které 
vám poskytnou další praktický odkládací 
prostor. Nábytek je dodávaný kompletně 
smontovaný s možností připevnění závěsů 
dvířek na obou stranách.

1 2 3

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

BARVY KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT SELNOVA SQUARE

bílá, lakované 
s vysokým 
leskem

KORPUS
ČELO

láva, lak matný

chrom

MADLA
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Odolné proti 
vlhkosti

Tiché 
dovírání 
SoftClosing

Flexibilní 
kombinace
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TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ 
Geberit Sigma30.

Pozvolné sklápění 
SoftClosing

Volná podlaha

Skryté upevnění 
k podlaze

Snadné odejmutí 
sedátka QuickRelease
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Design sérií Geberit Selnova a Geberit 
Selnova Square se důsledně promítá také 
do toalet a bidetů. Široká nabídka závěs-
ných a stojících WC nabízí řešení pro kaž-
dou koupelnu – včetně nákladově efektiv-
ních rekonstrukcí bez složitých stavebních 
úprav.

GEBERIT 
SELNOVA
SQUARE
TOALETY 
A BIDETY
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Model s praktickým 
držákem a místem 

pro zavěšený ručník.

Odolné proti 
vlhkosti

Tiché dovírání 
SoftClosing
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GEBERIT 
SELNOVA COMPACT
DO KOUPELEN 
PRO HOSTY

BARVY KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU 
GEBERIT SELNOVA COMPACT

bílá, lak matný

bílá, lakované 
s vysokým 
leskem

světle šedá, 
lak matný

světle šedá, 
lakované s vysokým 
leskem

1 Praktické madlo skříňky může posloužit jako držák ručníku. 2 I rohové 
umývátko můžete doplnit praktickou umyvadlovou skříňkou. 3 Zkrácené 
WC Selnova Compact zasahuje do prostoru pouze 49 cm.

I MALÁ MŮŽE BÝT KRÁSNÁ
Speciální řada Geberit Selnova Compact nabízí ideální 
řešení pro stylové koupelny malých rozměrů nebo 
koupelny pro hosty. Umývátka s malým vyložením, 
rohové modely a rozměrově kompaktní WC a bidety 
jsou pohodlné a umožňují zároveň příjemnou volnost 
pohybu. V malé místnosti totiž záleží na každém 
centimetru.

Novinkou jsou praktické skříňky v různých rozměrech 
vhodných pro umývátka Selnova Compact. Skříňky 
mají so  stikovaný design madel, který umožňuje plnit 
funkci držáku ručníku. V nabídce najdete i praktické 
modely s držákem na ručník zabudovaným po straně.

1

2 3

NOVÉ

KORPUS

ČELO

chrom

MADLA
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GEBERIT
SELNOVA COMFORT 

TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ 
Geberit Sigma10.

ZRCADLO 
Geberit Option.

Úsporné splachování

Volná podlaha

Univerzálnost

Skryté upevnění 
k podlaze
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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 vyložením 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 prodlouženým vyložením pro bezbariérový přístup 
vybavené sedacím kruhem.
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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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1

2

GEBERIT VARIFORM
MODERNÍ UMYVADLA

je možné 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 svém 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 

1 Umyvadlo na desku s jemně zaobleným tvarem 
v kombinaci s nástěnnou baterií. 
2 Umyvadlo na desku s jasným hranatým geome-
trickým tvarem v kombinaci se stojánkovou baterií.
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↑
UMYVADLO GEBERIT VARIFORM
Kulatý design.

↑
UMYVADLO GEBERIT VARIFORM
Oválný design.

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

↑
UMYVADLO GEBERIT VARIFORM
Elipsovitý design.

↑
UMYVADLO GEBERIT VARIFORM
Pravoúhlý design.

Základem série Geberit VariForm jsou čtyři geometrické tvary. 
Tato tvarová různorodost umožňuje realizovat téměř jakýkoliv 
designový návrh. Vestavná, zápustná, polozápustná nebo na des-
ku - umyvadla VariForm jsou vhodná jak pro veřejná zařízení, tak 
pro koupelny v hotelovém nebo soukromém sektoru. Modulární 
systém umožňuje naprostou kreativní volnost při navrhování.
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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 Díky 
prostorově úsporné zápachové uzávěrce, která je dodávaná s nábytkem, poskytuje zásuvka 
více úložného prostoru. 4 Novinkou je nábytek v atraktivní povrchové úpravě dub.

Tiché dovírání 
SoftClosing

Odolné proti 
vlhkosti

Mechanismus 
otevírání Push-to-open
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GEBERIT VARIFORM
SKŘÍŇKY 
PRO UMYVADLA 
NA DESKU

BARVY NÁBYTKU GEBERIT VARIFORM

láva, lak matný

láva
s matnou mela-
minovou povr-
chovou úpravou

ořech hickory,
melamin 
struktura dřeva

ořech hickory,
melamin 
struktura dřeva

bílá, lakované 
s vysokým 
leskem

KORPUS
ČELO

bílá
s matnou mela-
minovou povr-
chovou úpravou

KRYCÍ DESKA

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 barvě s matnou krycí deskou, 
v barvě láva, dub a ořech hickory, takže ho můžete 
bez problému sladit s ostatními částmi interiéru.

432

dub,
melamin 
struktura dřeva

dub, 
melamin 
struktura dřeva

NOVÉ
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ZRCADLA 
A ZRCADLOVÉ
SKŘÍŇKY

Osvětlená zrcadla a zrcadlové skříňky jsou skutečnou domi-
nantou koupelny. Série Geberit Option nabízí široký výběr, 
který poskytuje měkké osvětlení a velké množství komfort-
ních funkcí. Pro příjemný pocit v koupelně.
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GEBERIT OPTION
ZRCADLA

1 Zrcadlo Geberit Option Plus s inovativním konceptem pro optimální světelné podmínky v koupelně. 2 Nové 
osvětlené zrcadlo Geberit Option se vyznačuje zaobleným designem. 3 Stylové měkké osvětlení zrcadla 
Geberit 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

NOVÉ
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GEBERIT OPTION PLUS
ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY

1

1 Zásuvka s USB konektorem pro dobíjení mobilních zařízení. 2 Celoplošná LED deska je zdrojem
měkkého, nepřímého světla. 3 Prostorné police pro všechny potřebné věci. 4 Praktické zvětšovací
zrcátko a magnetický držák. 5 Option a Option Plus skvěle doplňují sanitární keramiku a koupelnový
nábytek Geberit.

2

3 4
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POROVNÁNÍ
ZRCADLOVÉ 
SKŘÍŇKY 
GEBERIT OPTION

↑
GEBERIT OPTION BASIC
Přímé LED osvětlení, elektrická 
zásuvka, dvojitá zrcadlová dvířka, 
nastavitelné světelné poličky. 
Vhodné pro všechny koupelnové 
série.

↑
GEBERIT OPTION
V porovnání s modelem Option 
Basic má navíc nepřímé (ambientní) 
osvětlení, dotykový senzorový spí-
nač, zrcadlové vnější boční stěny. 
Vhodné pro všechny koupelnové 
série.

↑
GEBERIT OPTION PLUS
V porovnání s modelem Option má 
navíc zrcadlovou zadní stěnu, zvět-
šovací zrcadlo, elektrickou zásuvku 
s USB portem a magnetický držák. 
Vhodné pro všechny koupelnové 
série.
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euts Deut utss

Model Option Basic Option Option Plus

ROZMĚRY cm 50
56
60

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 
(120 cm – 3 dvířka)

Zrcadlová vnitřní 
zadní strana

X

Zrcadlové 
vnější strany

X X

Elektrická zásuvka X X X
(120 cm – 2 zásuvky)

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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Seite von DE in ENPOROVNÁNÍ
ZRCADLA 
GEBERIT OPTION

←
SVĚTELNÉ PRUHY
Ideální pro každodenní rituály: 
všechna zrcadla Geberit Option při-
cházejí s integrovanými světelnými 
pruhy, které poskytují měkké světlo. 
Osvětlená zrcadla jsou vhodná pro 
všechny koupelnové série.

←
SVĚTELNÉ PRU
Ideální pro každ
všechna zrcadla
cházejí s integro
pruhy, které pos
Osvětlená zrcad
všechny koupel

138 Koupelny Geberit

ZRCADLA A ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY GEBERIT OPTION A OPTION PLUS



↑
GEBERIT OPTION BASIC
Všestranně použitelné zrcadlo 
s integrovanými světelnými pruhy 
po stranách.

↑
GEBERIT OPTION
Víceúčelové osvětlené zrcadlo se 
širokým světelným pruhem integro-
vaným do horního okraje zrcadla.

↑
GEBERIT OPTION PLUS
Pro větší pohodlí kolem umyvadla: 
zrcadlo s přímým a nepřímým 
osvětlením. Stmívatelné a vybave-
né funkcí proti zamlžování. 

Model Option Basic Option Option Plus

ROZMĚRY cm 40
50
60
70
80
90

100
120

40
60
70
90

120 40
60
75
90

120

VYBAVENÍ Umístění 
světelných pruhů

Po obou
stranách

Nahoře Nahoře Po obou
stranách

Nahoře 
a dole

Přímé LED osvětlení X X X X X

Nepřímé světlo X

Stmívací funkce X

Dotykový senzorový spínač X

Funkce 
proti zamlžování

X

NOVÉ
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VANY
A ŘEŠENÍ 
PRO SPRCHY

Pohodlná vana a prostorný sprchový kout jsou velmi důležité. 
Ranní sprcha je ideálním způsobem, jak začít den - a kdo si rád 
nedopřeje relaxaci v teplé koupeli? Společnost Geberit nabízí 
vany a sprchová řešení, které vnášejí do každé koupelny ná-
dech wellness bez ohledu na její velikost.
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VANY



Pří jemné teplo se rozlévá po celém těle, uspokojující 
vůně pohladí vaši mysl. Okamžiky strávené ve vaně 
nebo sprše přinášejí uvolnění a odpočinek a patří 
k nejpří jemnějším chvílím všedního dne. 
Wellness v pohodlí vašeho domova. 

GEBERIT
VANY 
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GEBERIT SELNOVA 
VANY

VANY GEBERIT SELNOVA



DESIGN DO KAŽDÉ KOUPELNY 
Díky široké nabídce tvarů, velikostí a designů je snadné vybrat si vanu, která 
poskytne očekávaný komfort. Stačí se rozhodnout, jestli bude ideální volbou 
vana pro jednoho, pro dva, asymetrická vana nebo rohové řešení. Všechny 
vany mají dostatečně dlouhou a širokou vodorovnou plochu ve spodní části. 
Tím poskytují bezpečný prostor i pro sprchování ve stoji.

Déle udrží teplotu vody

Dlouhá životnost

Snadná oprava povrchu

Zvuková a tepelná izolace

Barva sladěná s keramikou

Snadná údržba

Nízká hmotnost

NOVÉ
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GEBERIT SOANA
VANY
146 Koupelny Geberit

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. 
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

Snadná údržba

Nízká hmotnost
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GEBERIT TAWA 
VANY

ČISTÁ RELAXACE PŘI KOUPELI 
Vana Geberit Tawa má jemně modelované křivky orámované geometricky 
čistou vnější konturou. V nabídce je vana pro jednu osobu nebo vana duo 
pro dvě osoby. Odtok vany pro jednu osobu je na konci vany, zatímco u vany 
duo pro dvě osoby se odtok nachází uprostřed. Vany jsou k dispozici v šesti 
velikostech.

→
EXTRÉMNĚ ŠTÍHLÝ OKRAJ VANY
Okraj vany má na výšku jen 1,5 cm 
a propůjčuje jí elegantní a harmonický 
vzhled.
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NOVÉ

Déle udrží teplotu vody

Dlouhá životnost

Snadná oprava povrchu

Zvuková a tepelná izolace

Barva sladěná s keramikou

Snadná údržba

Nízká hmotnost
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NIČÍM NERUŠENÁ
KOUPEL

MINIMALISTICKÝ DESIGN
Elegantní tlačítko je to jediné, co můžete 
vidět po instalaci vanového odtoku Gebe-
rit PushControl. Lehkým stisknutím odtok 
otevřete nebo zavřete. Tlačítko je tak 
ploché, že se o něj můžete pohodlně opřít 
a nerušeně si vychutnat koupel ať už sami, 
nebo ve dvojici.

150 Koupelny Geberit
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KOMPAKTNÍ JEDNOTKA
Napouštění a vypouštění spojené v jedi-
ném, esteticky dokonalém výrobku. Stej-
ně jako u všech dalších armatur Geberit 
pro vany je přepad s přívodem vody k dis-
pozici ve čtyřech povrchových úpravách: 
pochromované lesklé nebo matné, alpské 
bílé a pozlacené.
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ŘEŠENÍ 
PRO SPRCHY

Ranní osvěžující sprcha je skvělý způsob jak začít den.
S technologií Geberit pro sprchové kouty si budete moci 
tyto slastné chvíle vychutnávat všemi svými smysly. 

153
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ŘEŠENÍ PRO SPRCHOVÉ KOUTY



Sprchy v úrovni podlahy se již staly neodmyslitelnou 
součástí moderních, komfortních koupelen – jsou totiž 
pohodlné a esteticky velmi atraktivní. Díky chytrým 
technickým řešením se také snadno a spolehlivě in-
stalují. Sprchování nebylo nikdy pří jemnější.

GEBERIT
ŘEŠENÍ 
PRO SPRCHY
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ŘEŠENÍ PRO SPRCHY GEBERIT SETAPLANO

80 x 80
90 x 90

100 x 100
120 x 120 100 x 120

80 x 100
75 x 90

75 x 170

80 x 120
80 x 140
80 x 150
80 x 160
80 x 170

100 x 140

100 x 160

90 x 120
90 x 140

90 x 100

90 x 150
90 x 160
90 x 170
90 x 180

NOVÉ

rozměry v cm
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GEBERIT SETAPLANO 
PLOCHÁ SPRCHOVÁ 
VANIČKA

Geberit Setaplano je úžasný pro-
dukt už na první pohled – a na do-
tek. Vanička je vyrobena z vysoce 
kvalitního pevného materiálu s po-
vrchem, který je hladký, hedvábný 
a příjemně teplý na dotek. 
Hladký, matný povrch, který je obzvlášť příjemný, vás 
okouzlí na první dotek. Povrchový materiál je mimo-
řádně pevný a jeho protiskluzové vlastnosti poskytu-
jí větší bezpečnost. Mírný sklon s jemným a hladkým 
přechodem do odtoku v přední části přispívá k har-
monickému vzhledu.

Povrch sprchové vaničky Geberit Setaplano je mimo-
řádně odolný a hygienický. Materiál je navíc uživatel-
sky velmi přívětivý - drobná poškození a škrábance 
se dají snadno přeleštit. Odtoková plocha je bez okra-
jů, čili se zde nemůžou hromadit nečistoty. K dokona-
lé čistotě ještě přispívá hřebenová vložka, kterou lze 
snadno vyjmout a vyčistit.

Podkladová plocha sprchové vaničky využívá inova-
tivní systémovou technologii, která zjednoduší práci 
vašemu instalatérovi a poskytne vám jistotu, že insta-
lace bude rychlá a nákladově efektivní. Systém je 
dokonale utěsněný už ve výrobním závodě a zůstane 
v tomto stavu po dlouhou dobu používání ve vaší 
koupelně.

1 Krytku sprchového odtoku je možné bez námahy 
vyjmout. 2 Hřebenová vložka pod krytkou zabra-
ňuje ucpávání. Lze ji jednoduše vyjmout a rychle 
vyčistit.

1

2
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ŘEŠENÍ PRO SPRCHY GEBERIT OLONA

GEBERIT OLONA
PLOCHÁ SPRCHOVÁ 
VANIČKA

80 x 100
80 x 120
80 x 140
80 x 160

90 x 120
90 x 140

90 x 100

90 x 160

rozměry v cm

80 x 80
90 x 90

↑
Ra  novaný akcent: tenký chromo-
vaný prstenec rámující bílou odto-
kovou krytku

Již na první pohled vás plochá sprchová 
vanička Geberit Olona upoutá svým vytří-
beným designem, který těží z ušlechtilé, 
matně bílé barvy a nevšedního provedení 
odtokové krytky. Jakmile vstoupíte do spr-
chového koutu, pocítíte pod nohama pří-
jemnou stabilitu litého kamene pokrytého 
ochrannou vrstvou Gelcoat.

Nová vanička Olona vyzařuje kvalitu, která je nejen 
vidět, ale i cítit, jakmile na její matně bílý povrch opat-
řený vrstvou Gelcoat došlápnete bosou nohou. Chro-
movaný prstenec lemující krytku odtoku dodává va-
ničce punc luxusu a výjimečnosti. Díky svým 
protiskluzovým vlastnostem třídy B je povrch vaničky 
bezpečný pro všechny věkové kategorie. S 26 různý-
mi velikostmi a formáty jistě najdete vhodný model 
pro jakýkoliv půdorys sprchového koutu. Montáž je 
možné provést v jedné rovině s dlažbou nebo může 
být vanička při rekonstrukci koupelny nainstalována 
s nízkým převýšením nad hotovou podlahou.
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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 umístěná hřebenová vložka 
zachycující vlasy a jiné nečistoty.

BEZPEČNÝ POVRCH PŘÍJEMNÝ NA DOTEK
Povrch vaničky je vyrobený z odolného, vysoce 
kvalitního litého 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

1

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.
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90 x 90

90 x 120
90 x 140
90 x 160

70 x 10080 x 100
70 x 12080 x 120
70 x 14080 x 140

80 x 160

90 x 100

bílá šedá gra  t

rozměry v cm

80 x 80
80 x 80

NOVÉ
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GEBERIT 
CLEANLINE
SPRCHOVÉ 
KANÁLKY

ŘEŠENÍ PRO SPRCHY GEBERIT CLEANLINE

4,3 x 30 – 130

4,3 x 30 – 160
Geberit CleanLine20

4,3 x 30 – 90

4,3 x 30 – 130
Geberit CleanLine60

4,3 x 30 – 90

4,4 x 30 – 130
Geberit CleanLine80

4,4 x 30 – 90

rozměry v cm
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HYGIENICKÉ, ČISTÉ A STYLOVÉ: SPRCHOVÉ 
KANÁLKY GEBERIT ŘADY CLEANLINE PRO 
FLEXIBILITU V KOUPELNĚ 
Geberit CleanLine představuje inovativní řešení 
odvodnění sprchových koutů. Neodvádí vodu 
klasickým žlábkem, ale nerezovým sběrným pro  lem. 
Nejsou v něm žádná skrytá místa, kde by mohlo 
docházet k hromadění nečistot nebo vzniku 
nepříjemného zápachu. 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.

Kanálek CleanLine80 s integrovaným sklonem 
uspokojí potřeby nejnáročnějších 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 Hřebenová vložka zachytává nečistoty a lze ji 
snadno vyndat a vyčistit. 2 V nabídce je také 
model, který je možné vyplnit vlastními 
obklady. 3 Kanálek CleanLine80 je již z výroby 
vyspádovaný a je k dispozici v atraktivních barvách.

1

2

3

nerezová ocel nerezová ocelchampagne černý chrom

GEBERIT CLEANLINE80 GEBERIT CLEANLINE20 A CLEANLINE60
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GEBERIT 
SPRCHOVÝ ODTOK 
VE STĚNĚ

ŘEŠENÍ PRO SPRCHY SPRCHOVÝ ODTOK VE STĚNĚ

PRO DOKONALEJŠÍ SPRCHY V ÚROVNI PODLAHY
Sprchový odtok ve stěně v úrovni podlahy umožnil přesun odto-
ku vody z podlahy do prostoru za stěnou. Takové řešení je nejen 
atraktivní, ale zároveň ulehčuje instalaci sprchového koutu v úrov-
ni podlahy. Připojení pro pitnou vodu a kanalizaci se nachází za 
stěnou a podlaha tak může být celá pokrytá dlaždicemi. To také 
umožňuje instalaci podlahového vytápění bez přerušení.

Po instalaci zůstane jen malý kryt na stěně, který lze snadno 
odejmout a vyčistit hřebenovou vložku, která je za ním skryta. 
Kryt je k dispozici v různých povrchových úpravách a lze ho také 
vyplnit vlastními dlaždicemi, aby byl sladěný se zbytkem stěny.

1 Diskrétní vzhled, snadná údržba. 2 Kryt sprchového odtoku je možné také vyplnit vlastními dlaždicemi, 
aby byl sladěný s designem stěny.

21
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Sprchový odtok ve stěně 
Geberit.

alpská bílá pochromovaná 
lesklá

nerezová ocel 
kartáčovaná

nerezová ocel 
leštěná

s vlastní výplní
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SPRCHOVACÍ
WC

Voda je pro každodenní osobní hygienu a pohodu nepostrada-
telná. Čistí jemně a důkladně. Proto více a více lidí volí přiroze-
né a blahodárné účinky očisty vodou.

Sprchovací toaleta Geberit AquaClean zajišťuje čistotu a bla-
hobyt a dává vám tento pocit svěžesti celý den pouhým stisk-
nutím tlačítka.
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SPRCHOVACÍ WC



Voda je nedílnou součástí naší osobní hygieny. Čistí, 
osvěžuje a přináší pocit tělesné a duševní pohody. 
Díky sprchovacím WC Geberit AquaClean si tento 
pocit můžete dopřávat také. Sortiment zahrnuje 
sedátka pro jednoduchou montáž na stávající toaletu 
a kompletní řešení včetně WC mísy. Rozhodněte sami, 
jakými funkcemi se chcete nechat rozmazlovat. Geberit 
AquaClean: pocit čistoty a svěžesti každý den.

GEBERIT
AQUACLEAN
SPRCHOVACÍ
WC
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 GEBERIT 
AQUACLEAN MERA
VÝJIMEČNĚ
DOKONALÁ

TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ 
Geberit Sigma70.
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Nadčasově elegantní design AquaClean Mera vytvá-
ří dojem, jako by se toaleta nad podlahou doslova 
vznášela. Tento prémiový model, charakteristický 
svými vysoce kvalitními materiály a měkkými křivka-
mi, vás bude hýčkat unikátní technologií sprchování 
WhirlSpray a mnoha dalšími inovativními funkcemi.

↑
PŘÍJEMNĚ OSVĚŽUJÍCÍ SPRCHA
Technologie sprchování WhirlSpray s vylepšeným dynamic-
kým provzdušněním proudu vody je zárukou cílené 
a důkladné očisty.

↑
VÝKONNÉ SPLACHOVÁNÍ
Inovativní technologie splachování TurboFlush, založená 
na asymetrické vnitřní geometrii WC mísy bez splachovacího 
kruhu, zajistí důkladné a tiché spláchnutí.

Technologie sprchování WhirlSpray 
s pěti stupni intenzity sprchovacího proudu

Keramická mísa bez okrajů s technologií 
splachování TurboFlush

Intuitivní a přehledné dálkové ovládání

Orientační světlo v sedmi barevných
odstínech

Individuálně nastavitelná poloha ramene 
s tryskou

Nastavitelná teplota 
sprchovacího proudu

Oscilační sprcha

Jemná dámská sprcha

Vyhřívané WC sedátko

Osoušení teplým vzduchem

Odsávání zápachu

Bezdotykové automatické otvírání
a zavírání víka

Funkce QuickRelease pro WC víko 
a sedátko

Detekce uživatele

Funkce odstranění vodního kamene

Úsporný režim

Dálkové ovládání v mobilní aplikaci

FUNKCE SPRCHOVACÍHO WC AQUACLEAN MERA 
COMFORT A CLASSIC

DALŠÍ KOMFORTNÍ FUNKCE
AQUACLEAN MERA COMFORT
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TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ 
Geberit Sigma30.

Odtok Geberit pro sprchové
kouty, umístěný ve stěně.
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GEBERIT 
AQUACLEAN SELA
PŮVABNĚ
INTELIGENTNÍ
Sprchovací WC Geberit AquaClean Sela je oblíbené pro svůj 
zredukovaný, střízlivý design a jednoduché, intuitivní funkce. Je 
vyrobené z mimořádně kvalitních materiálů. Jeho esteticky vy-
tříbený vzhled a jednoduché tvary se hodí do každé koupelny.

Intuitivní a přehledné dálkové ovládání

Individuálně nastavitelná poloha ramene 
s tryskou

Oscilační sprcha

Úsporný režim

Pomalé dovírání sedátka a víka

Funkce QuickRelease pro WC víko 
a sedátko

Technologie sprchování WhirlSpray 
s pěti stupni intenzity sprchovacího proudu

Orientační světlo v sedmi barevných
odstínech

Nastavitelná teplota 
sprchovacího proudu

Jemná dámská sprcha

Detekce uživatele

Funkce odstranění vodního kamene

Dálkové ovládání v mobilní aplikaci

Keramická mísa bez okrajů 
s technologií splachování TurboFlush
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AQUACLEAN TUMA COMFORT JE V NABÍDCE
SE ČTYŘMI DESIGNOVÝMI KRYTY

Kartáčovaná
ušlechtilá ocel

Černé sklo

Bílé sklo
Alpská bílá

Se sprchovacím WC AquaClean Tuma si můžete sami 
zvolit, co všechno má toaleta umět. Vybírat můžete 
ze základních funkcí modelu Classic až po doplňkové 
funkce verze Comfort. AquaClean Tuma je k dispozi-
ci jako kompletní WC řešení s dokonale padnoucí 
mísou Rimfree® bez splachovacího okraje a skrytým 
připojením vody a elektřiny, nebo jako sedátko, které 
lze dodatečně namontovat na většinu standardních 
WC mís.

Sprchovací WC sedátko
AquaClean Tuma pro montáž
na stávající keramickou WC mísu.

TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ 
Geberit Sigma01.
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Technologie sprchování WhirlSpray 
s pěti stupni intenzity sprchovacího proudu

Jemná dámská sprcha

Osoušení teplým vzduchem

Vyhřívané WC sedátko

Odsávání zápachu

WC mísa Rimfree® bez splachovacího
okraje

Pomalé dovírání sedátka a víka

Intuitivní a přehledné dálkové ovládání

Individuálně nastavitelná poloha ramene 
s tryskou

Oscilační sprcha

Funkce QuickRelease pro WC víko 
a sedátko

Funkce odstranění vodního kamene

Úsporný režim

Detekce uživatele

FUNKCE AQUACLEAN TUMA
COMFORT A CLASSIC

Nastavitelná teplota 
sprchovacího proudu

DALŠÍ KOMFORTNÍ FUNKCE
AQUACLEAN TUMA COMFORT

GEBERIT 
AQUACLEAN TUMA
PŘEKVAPIVĚ
VŠESTRANNÁ

Dálkové ovládání v mobilní aplikaci
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SPLACHOVACÍ
SYSTÉMY

Estetika a funkčnost v dokonalé harmonii: Geberit nabízí 
osvědčené splachovací technologie pod omítku i na omítku 
pro účinný oplach WC mís. Z široké nabídky není těžké vybrat 
si takový splachovací systém, který bude nejlépe vyhovovat 
vaší koupelně a vašim osobním požadavkům.
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Splachovací tlačítka Geberit tvoří v každé koupelně 
pomyslnou třešničku na dortu. Jsou vizuálně atraktivní, 
vybavené inovativními funkcemi a nabízejí celou řadu 
zajímavých povrchových úprav, jejichž výběr odráží 
osobitý vkus jejich majitele.
Není to ledajaká koupelna. Je to vaše koupelna.

TLAČÍTKA
SPLACHOVÁNÍ
GEBERIT
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TLAČÍTKA SPLACHOVÁNÍ

180 



STAČÍ SI 
JEN VYBRAT

Současný trend kladoucí důraz na 
individualitu s sebou přináší měnící se 
požadavky zákazníků, kteří dnes očekávají 
co možná nejrozmanitější varianty 
interiérového designu. Často věnují 
pozornost těm nejmenším detailům. 
Ovládací tlačítka splachování Sigma50 
a Sigma21 v moderních metalických 
odstínech dotvoří malé, ale významné 
detaily ve vaší dokonalé koupelně.

americký ořech černábřidlice Mustang bíládekor betonu

POVRCHY

mosaz (barva) nerezová ocelčervené zlato černý chrom

KOVOVÉ PRVKY
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TLAČÍTKA
TÓN V TÓNU
ČERNÁ S ČERNOU
Černá je krásná a designéři ji rádi používají i v koupelnách. 
Geberit pojal tento nový trend puristicky ve vzrušující souhře 
lesklých a matných tónů.

BÍLÁ A BÍLOU
Čistě bílé povrchy v matné a lesklé úpravě dávají této koupelno-
vé klasice zazářit v novém světle. Designové kroužky a pruhy jsou 
vyhotovené ve stejné barvě jako krycí deska a decentně ji zvý-
razňují.

↑ V nabídce jsou tlačítka Sigma20 v kulatém designu nebo hranatá tlačítka Sigma30.
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DOKONALE
SLADĚNÉ

NOVÉ BARVY OBLÍBENÝCH TLAČÍTEK
Barevně sladěné povrchy vytvářejí v koupelně 
pocit harmonie. Pro dosažení tohoto efektu 
byla nabídka tlačítek rozšířena o dva nové 
barevné odstíny – pískově šedé sklo a sklo 
barvy láva.
Pískově šedé sklo tlačítek ladí s barevností 
nábytku v koupelnových sériích Acanto 
a Smyle. Sklo barvy láva se bude výborně 
kombinovat s nábytkem v sériích Acanto, 
Smyle, VariForm a iCon.

Nové barevné povrchy budou v nabídce od 
června 2021.

Skleněné povrchy v nových barvách 
najdete na tlačítkách Sigma21, 50, 
60 a 70, Omega60 a na oddálených 
tlačítkách typu 70.

NOVÉ
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TLAČÍTKA SPLACHOVÁNÍ GEBERIT SIGMA

UMÍ 
VYNIKNOUT

TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ 
Geberit Sigma21.
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Symbióza vytříbené estetiky a funkčnosti 
v hranatém, kulatém nebo bezdotykovém 
provedení.
Ovládací tlačítka splachování Geberit řady Sigma existují v růz-
ných tvarech a povrchových úpravách. Ať už s organicky kulatý-
mi nebo stroze geometrickými ovládacími poli, všechna na vás 
zapůsobí vysokou kvalitou zpracování a pohodlným ovládáním. 
Tlačítko může být vybaveno zajímavými doplňkovými funkcemi, 
jako je například jednotka odsávání zápachu nebo bezdotykové 
ovládání. Model na míru lze dokonce opatřit vlastní dekorativní 
výplní. Matná tlačítka mohou být vybavena povrchovou úpravou 
easy-to-clean, která minimalizuje zanechávání viditelných otisků 
prstů.

→
Tlačítko splachování Geberit propůj-
čí nové koupelně jedinečný výraz.

HRANATÁ TLAČÍTKA 
SPLACHOVÁNÍ

Geberit Sigma30 Geberit Sigma30 
splachování start/stop

Geberit Sigma50 Geberit Sigma60 Geberit Sigma70

KULATÁ TLAČÍTKA 
SPLACHOVÁNÍ

Geberit Sigma01 Geberit Sigma10 Geberit Sigma20 Geberit Sigma21

BEZDOTYKOVÁ 
TLAČÍTKA SPLACHOVÁNÍ

Geberit Sigma10 Geberit Sigma10 
bezdotykové 
i manuální ovládání

Geberit Sigma80

K dispozici jsou další barevná provedení.
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TLAČÍTKA SPLACHOVÁNÍ 
GEBERIT OMEGA

MALÁ
A CHYTRÁ

TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ 
Geberit Omega60.
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Splachovací tlačítka řady Geberit Omega mají menší rozměry, 
a jsou proto ideální pro netypické stavební projekty. Můžete je 
umístit jako obvykle nad toaletu, nebo shora, což může přijít 
vhod například u instalací pod oknem nebo u toalet s nízkou 
předstěnou.

HRANATÁ TLAČÍTKA 
SPLACHOVÁNÍ

Geberit Omega30

Geberit Omega60

KULATÁ TLAČÍTKA 
SPLACHOVÁNÍ

Geberit Omega20

K dispozici jsou další barevná provedení.
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ODDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ SPLACHOVÁNÍ

MALÁ TLAČÍTKA
S VELKOU FLEXIBILITOU

HRANATÁ TLAČÍTKA 
ODDÁLENÉHO 
SPLACHOVÁNÍ

Geberit typ 70

KULATÁ TLAČÍTKA 
ODDÁLENÉHO 
SPLACHOVÁNÍ

Geberit typ 01

Geberit typ 10

ZVOLTE SI MÍSTO 
Technologie pneumatického ovládání umožňuje na-
montovat tlačítka oddáleného splachování Geberit 
až do vzdálenosti 1,7 metrů od toalety. Malá, kulatá 
tlačítka typu 01 a 10 jsou k dispozici v různých pro-
vedeních a barvách.

S elegantním tlačítkem Geberit typ 70 ze skla nebo 
nerezové oceli aktivujete spláchnutí jemným stlače-
ním. Díky chytrému mechanismu stačí pro spuštění 
velkého nebo malého objemu vody jen velmi lehký 
dotyk.

↑
Oddálené ovládání usnadňuje splachování. 
Možná je například instalace na boční stěnu 
vedle WC.
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Sprchovací WC 
Geberit AquaClean 
Tuma.

ODDÁLENÉ TLAČÍTKO 
SPLACHOVÁNÍ  
Geberit typ 70.
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ODSÁVÁNÍ ZÁPACHU

SVĚŽÍ VZDUCH
ZARUČEN

TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ 
Geberit Sigma50.
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Nepříjemný zápach je odstraněn 
přímo v místě svého vzniku.

PŘÍSTUPNÉ
Keramický voštinový  ltr a dávkovač WC tyčinek 
jsou dobře přístupné za tlačítkem splachování.

ÚČINNÉ A TICHÉ
Vzduch je čištěn keramickým voštinovým  ltrem 
a tichým ventilátorem je vháněn zpět 
do místnosti.

ORIENTAČNÍ LED SVĚTLO
Další funkcí zpříjemňující pobyt v koupelně je 
orientační LED osvětlení umístěné pod tlačítkem 
splachování. Vyzařuje diskrétní, nepřímé světlo, 
které oceníte hlavně v noci.

JEDNOTKA ODSÁVÁNÍ ZÁPACHU 
S ORIENTAČNÍM SVĚTLEM
Modul Geberit DuoFresh odstraňuje nepříjemný zá-
pach ještě dřív, než dostane šanci rozšířit se po míst-
nosti. Odsává vzduch přímo z WC mísy, očistí ho 
v keramickém voštinovém  ltru a potom ho čistý 
vrací zpět. Integrované orientační podsvícení ocení-
te během noční návštěvy toalety. Tlumené světlo vás 
úplně nevzbudí a až se vrátíte do postele, nebudete 
mít problém znovu usnout. Odsávání a světlo se 

automaticky zapínají pomocí senzoru přiblížení. Sou-
částí modulu je také souprava pro vhazování WC ty-
činek, která je snadno přístupná po odsunutí 
splachovacího tlačítka. Při každém spláchnutí se 
z tyčinky uvolňují čisticí látky a vonné esence. Odsá-
vací jednotka Geberit je vhodná do každé koupelny, 
protože ji lze kombinovat s většinou ovládacích tlačí-
tek Geberit řady Sigma.
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SANITÁRNÍ MODULY



Sanitární moduly Geberit Monolith nabízejí nečekané 
možnosti ztvárnění interiéru vaší koupelny. S elegantními 
povrchovými úpravami a sofistikovanými funkcemi. 
Pro stylové koupelny.

GEBERIT
MONOLITH A 
MONOLITH PLUS

NOVÉ
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ZÁŘIVÝ
SOLITÉR

TICHÝ
Ventilátor pro odsávání 
zápachu

INTELIGENTNÍ
Senzorem řízené 
automatické zapínání.

EFEKTNÍ
Orientační světlo 
v několika barvách

EKOLOGICKÝ
Malé a velké spláchnutí pomocí 
tlačítka s elektronickou funkcí 
SoftTouch

CITLIVÝ
Světelný senzor rozpozná 
den a noc

ÚČINNÝ
Keramický voštinový  ltr 
pro čistý vzduch bez zápachu
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↑
GEBERIT MONOLITH PLUS
písková šedá

←
VČETNĚ ODSÁVÁNÍ ZÁPACHU
Vzduch je nasáván přímo z WC mísy 
a vypouštěn v čistém stavu zpět 
do místnosti.

←
SPLÁCHNUTÍ JEMNÝM DOTEKEM
Pro spláchnutí se stačí jen lehce 
dotknout tlačítka na sanitárním 
modulu.

↑
GEBERIT MONOLITH PLUS
břidlice

↑
GEBERIT MONOLITH PLUS
černá

FUNKCE PRO ZVÝŠENÍ KOMFORTU
Špičkový sanitární modul Geberit Monolith Plus je vybaven nej-
modernější splachovací technologií pro WC. Pro aktivaci splách-
nutí se stačí jen velmi lehce dotknout citlivého tlačítka. Diskrétní 
orientační světlo v jedné ze sedmi dostupných barev v noci 
bezpečně osvítí cestu k toaletě a zároveň navodí příjemnou 
atmosféru. Integrovaná jednotka odsávání absorbuje zápach 
přímo ve WC míse, aby už nic nemohlo pokazit svěží dojem z vaší 
toalety.

ATRAKTIVNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO VĚTŠÍ
FLEXIBILITU PŘI NAVRHOVÁNÍ INTERIÉRU
Čelní panel z bezpečnostního skla je nyní k dispozici v bílé, čer-
né, lávové a pískově šedé barvě. Novinkou je i vyhotovení z ka-
meniny se vzhledem betonu nebo břidlice. Boční opláštění z elo-
xovaného hliníku je možné kombinovat s čelním panelem 
z bílého a pískově šedého skla, nebo s krytem z kameniny se 
vzhledem betonu. Boční panel z hliníku s povrchovou úpravou 
černého chromu ladí s čelním panelem ze skla v barvách černá 
a láva a také s kameninou se vzhledem břidlice.

BARVY GEBERIT MONOLITH PLUS

hliník

černý chrom

BOČNÍ OPLÁŠTĚNÍ ČELNÍ PANEL

pískový šedý beton

láva břidlicečerná

bílý
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SPLACHOVACÍ 
TECHNOLOGIE 
VE STYLOVÉM 
DESIGNU
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←
ÚSPORA VODY
Tlačítko pro malé a velké 
spláchnutí.

↑
Sanitární modul 
Geberit Monolith pro WC

ATRAKTIVNÍ ALTERNATIVA
Sanitární modul Geberit Monolith pro WC v sobě 
spojuje moderní technologii splachování se stylo-
vým designem. Malý a velký objem splachování je 
zárukou důkladného a zároveň úsporného splách-
nutí. Svojí exkluzivní povrchovou úpravou ze skla 
nebo kameniny a kartáčovaného hliníku nebo čer-
ného chromu vytváří sanitární modul zajímavý ak-
cent jak v novostavbách, tak rekonstruovaných 
objektech, kde poslouží jako náhrada za původní 
splachovací nádržku. Sanitární moduly pro závěsné 
a stojící keramické WC mísy se dají kombinovat 
s prakticky všemi standardními modely, stejně tak 
i se sprchovacími WC Geberit AquaClean. ←

EXKLUZIVNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrch modulu ze skla nebo 
kameniny a hliníku. Na obrázku: 
Lávové sklo a hliník v provedení 
černý chrom.
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BARVY  
MATERIÁLY

Vzhled zařizovacích předmětů a nábytku a také pocity, které 
v nás vznikají, když se dotýkáme jejich povrchů – to vše má 
rozhodující vliv na celkový dojem z interiéru koupelny. Geberit 
proto nabízí nábytek, sanitární moduly a tlačítka splachování 
v mnoha různých materiálech a barvách, aby byla vaše nová 
koupelna jedním slovem dokonalá.
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BARVY  MATERIÁLY

ROZHODUJE POUZE
VÁŠ VKUS
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84

PÍSKOVĚ ŠEDÁ,
LAK MATNÝ

GEBERIT ACANTO korpus 

94
119
129

BÍLÁ,
LAK MATNÝ

GEBERIT ICON korpus, čelo
GEBERIT SELNOVA COMPACT korpus
GEBERIT VARIFORM krycí deska

39
55
74
84
94
113
119
129

BÍLÁ,
LAKOVANÉ S VYSOKÝM LESKEM

GEBERIT SMYLE SQUARE korpus, čelo
GEBERIT XENO2 korpus, čelo 
GEBERIT MYDAY korpus, čelo 
GEBERIT ACANTO korpus
GEBERIT ICON korpus, čelo
GEBERIT SELNOVA SQUARE korpus, čelo
GEBERIT SELNOVA COMPACT čelo
GEBERIT VARIFORM korpus, čelo 

39

PÍSKOVĚ ŠEDÁ,
LAKOVANÉ S VYSOKÝM LESKEM  

GEBERIT SMYLE SQUARE korpus, čelo 
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SVĚTLE ŠEDÁ, 
LAKOVANÉ S VYSOKÝM LESKEM

GEBERIT SELNOVA COMPACT čelo

119

SVĚTLE ŠEDÁ, 
LAK MATNÝ

GEBERIT SELNOVA COMPACT korpus

55

ŠEDOBÉŽOVÁ, LAK MATNÝ

GEBERIT XENO² korpus, čelo 

74

TAUPE, 
LAKOVANÉ S VYSOKÝM LESKEM

GEBERIT MYDAY korpus, čelo

94

PLATINOVÁ, 
LAKOVANÉ S VYSOKÝM LESKEM

GEBERIT ICON korpus, čelo

202 Koupelny Geberit

BARVY  MATERIÁLY



84

ČERNÁ, LAK MATNÝ

GEBERIT ACANTO korpus 

39
84
94
113
129

LÁVA, LAK MATNÝ

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

84

DUB MYSTIC, 
MELAMIN STRUKTURA DŘEVA

GEBERIT ACANTO korpus 

203



129

DUB, 
MELAMIN STRUKTURA DŘEVA

GEBERIT VARIFORM korpus, čelo

64

SVĚTLÝ DUB,
MELAMIN STRUKTURA DŘEVA

GEBERIT CITTERIO korpus 

113

OŘECH HICKORY SVĚTLÝ, 
MELAMIN STRUKTURA DŘEVA

GEBERIT SELNOVA SQUARE korpus, čelo

94

PŘÍRODNÍ DUB, 
MELAMIN STRUKTURA DŘEVA

GEBERIT ICON korpus, čelo

204 Koupelny Geberit
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64

ŠEDOHNĚDÝ DUB, 
MELAMIN STRUKTURA DŘEVA

GEBERIT CITTERIO korpus

39
113
129

OŘECH HICKORY, 
MELAMIN STRUKTURA DŘEVA

GEBERIT SMYLE SQUARE korpus, čelo 
GEBERIT SELNOVA SQUARE korpus, čelo
GEBERIT VARIFORM korpus, čelo

55

ŠEDÁ SCULTURA, 
MELAMIN STRUKTURA DŘEVA

GEBERIT XENO² korpus, čelo 

205



84

84

64

39
84

64
84

BÍLÉ SKLO

GEBERIT ACANTO čelo 

PÍSKOVĚ ŠEDÉ SKLO 

GEBERIT ACANTO čelo 

ŠEDOHNĚDÉ TAUPE SKLO

GEBERIT CITTERIO čelo, krycí deska

LÁVOVÉ SKLO

GEBERIT SMYLE SQUARE krycí deska
GEBERIT ACANTO čelo 

ČERNÉ SKLO

GEBERIT CITTERIO čelo, krycí deska
GEBERIT ACANTO čelo 

206 Koupelny Geberit

BARVY  MATERIÁLY



ČELA DVÍŘEK
Správně zvolený design dvířek 

dokáže změnit celý vzhled 
koupelny. Ra  novaně zalícovaná 

madla decentně splynou 
s nábytkem.

MATERIÁLY
Sklo, melamin se strukturou dře-
va, matný povrch nebo povrch 
s vysokým leskem – náš koupel-
nový nábytek je k dispozici v ši-
rokém výběru různých materiálů 
a povrchových úprav, které 
do vaší koupelny vnesou kouzlo 
přirozené elegance. Můžete vy-
zkoušet klasický vzhled dubové-
ho dřeva nebo naopak něco 
velmi netradičního.

BARVY
Ponořte se do úžasného světa 
barev. Prozkoumejte všechny 
možnosti a kombinace, kterými 
můžete ozvláštnit svou koupel-
nu – ať už máte slabost pro kla-
sickou bílou, nebo dáváte před-
nost aktuálním barevným 
trendům a chcete zkusit něco 
odvážného, jako je například 
magická černá.
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Geberit spol. s r. o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9

sekretariat.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.




