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TEGYE
A MAGÁÉVÁ!
Ez nem csak egy fürdőszoba. Ez az Ön fürdőszobája. 

Kiválasztja a burkolatokat, melyek tükrözik a stílusát. Elutasítja a 
kompromisszumokat a mosdócsaptelep kiválasztásakor.  
És most itt megtalálhatja a legmegfelelőbb működtetőlapot is  
WC-jéhez, mellyel felteheti fürdőszobájára a koronát, miközben 
az kényelmi funkciókkal kényezteti Önt. Hiszen a Geberit a 
szemmel látható eleganciát az innovatív funkciókkal párosítja.

MIÉRT NE PRÓBÁLHATNÁ KI, ELKÉPZELÉSE MIKÉNT MUTATNA FÜRDŐSZOBÁJÁBAN?
A prospektusban a különféle működtetőlapok valós méretű illusztrációit helyeztük el. Hajtsa hátra  
a kiadvány bal oldalát, tartsa a képet a falhoz, és engedje szabadjára képzeletét! Használja fel ezeket a 
valós méretű mintákat arra, hogy kiválaszthassa, melyik működtetőlap nyeri el tetszését!
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Válassza ki kedvenc működtetőlapját!

ÚJ



NEMES-
FÉMEK
A fürdőszoba megfelelő designvariációjának 
kiválasztása azt jelenti, hogy biztosítani kell az 
egyes árnyalatok tökéletes összhangját. Működ-
tetőlapjaink az új, divatos fémszínekkel kiválóan 
párosíthatók a legújabb divat szerinti csapokkal, 
miközben üveg, betonhatású anyag, természetes 
palakő vagy feketedió felületeik harmonikusan 
illenek szinte bármilyen dekorációs stílushoz.
Az ideális kombináció álmai fürdőszobájához 
csak arra vár, hogy felfedezze.

ÚJ
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VÖRÖS ARANY
Intenzív rézárnyalatával a vörös arany a meleg  
minőségi érzetét árasztja, és igazán erőteljes  
a hatása, amikor világos vagy sötét árnyalatú  
luxusfelületekkel kombinálják.

8 9



A kis és nagy vízmennyiséggel történő vízöblítés gombjainak 
vörös arany design gyűrűje hangsúlyozza a működtetőlaphoz 
használt alapanyag kifinomult megjelenését.

GEBERIT SIGMA21

Design gyűrűk: vörös arany;  
takarólap és gombok: fehér 
115.650.SI.1

Design gyűrűk: vörös arany;  
takarólap és gombok: mustang pala 
115.650.JM.1

Design gyűrűk: vörös arany;  
takarólap és gombok: betonhatású 
115.650.JV.1

Design gyűrűk: vörös arany;  
takarólap és gombok: fekete 
115.650.SJ.1

Design gyűrűk: vörös arany;  
takarólap és gombok: amerikai feketedió  
115.650.JX.1

Alaptest és gombok: vörös arany;  
takarólap: fehér 
115.670.11.2

Alaptest és gombok: vörös arany;  
takarólap: mustang pala 
115.670.JM.2

Lapozzon a 14. oldalra további Geberit  
Sigma21 változatokért!

Lapozzon a 15. oldalra további Geberit  
Sigma50 változatokért!

Alaptest és gombok: vörös arany;  
takarólap: betonhatású 
115.670.JV.2

Alaptest és gombok: vörös arany;  
takarólap: fekete 
115.670.DW.2

Alaptest és gombok: vörös arany;  
takarólap: amerikai feketedió 
115.670.JX.2

GEBERIT SIGMA50
A finoman ívelt nyomógombok szálcsiszolt felülete nagyszerűen  
kiemeli a vörös arany tónus által sugárzott melegséget.
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FEKETE KRÓM
A fekete króm finom eleganciája tökéletes kiegészítője a  
mai fürdőszobai trendekben megjelenő sötét színeknek, illetve 
a sötét és világos vonások közötti éles kontrasztoknak.
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GEBERIT SIGMA21 GEBERIT SIGMA50
Függetlenül attól, hogy kontrasztos vagy tónusukban egybeolvadó  
hatást keltenek, a nyomógombokat körbeívelő ízléses fekete króm gyűrűk 
megjelenésükben szerves alkotóelemei a működtetőlap kinézetének.

Az öblítőgombok matt, szálcsiszolt felülete chic loft hangulatot 
köcsönöz a működtetőlapoknak.

Design gyűrűk: fekete króm;  
takarólap és gombok: mustang pala 
115.651.JM.1

Design gyűrűk: fekete króm;  
takarólap és gombok: betonhatású 
115.651.JV.1

Design gyűrűk: fekete króm; 
takarólap és gombok: amerikai feketedió 
115.651.JX.1

Design gyűrűk: fekete króm; 
takarólap és gombok: fehér 
115.651.SI.1

Design gyűrűk: fekete króm; 
takarólap és gombok: fekete 
115.651.SJ.1

Lapozzon a 18. oldalra további Geberit  
Sigma21 változatokért!

Lapozzon a 19. oldalra további Geberit  
Sigma50 változatokért!

Alaptest és gombok: fekete króm;  
takarólap: mustang pala 
115.671.JM.2

Alaptest és gombok: fekete króm;  
takarólap: betonhatású 
115.671.JV.2

Alaptest és gombok: fekete króm;  
takarólap: amerikai feketedió 
115.671.JX.2

Alaptest és gombok: fekete króm;  
takarólap: fehér 
115.671.11.2

Alaptest és gombok: fekete króm;  
takarólap: fekete 
115.671.DW.2
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A sárgaréz klasszikus arany tónusa valódi  
reneszánszát éli, és ragyogóvá tesz minden 
fürdőszobát.

SÁRGARÉZ 
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GEBERIT SIGMA21 GEBERIT SIGMA50
A sárgaréz design gyűrűk meleg, ragyogó tónusa élénken  
hangsúlyozza a működtetőgombokat.

A gombok szálcsiszolt felülete kiemeli az aranyló sárgaréz  
ragyogását.

Design gyűrűk: sárgaréz;  
takarólap és gombok: mustang pala 
115.652.JM.1

Design gyűrűk: sárgaréz;  
takarólap és gombok: betonhatású 
115.652.JV.1

Design gyűrűk: sárgaréz;  
takarólap és gombok: amerikai feketedió 
115.652.JX.1

Design gyűrűk: sárgaréz;  
takarólap és gombok: fehér 
115.652.SI.1

Design gyűrűk: sárgaréz;  
takarólap és gombok: fekete 
115.652.SJ.1

Lapozzon a 22. oldalra további Geberit  
Sigma21 változatokért!

Lapozzon a 23. oldalra további Geberit  
Sigma50 változatokért!

Alaptest és gombok: sárgaréz;  
takarólap: mustang pala 
115.672.JM.2

Alaptest és gombok: sárgaréz;  
takarólap: betonhatású 
115.672.JV.2

Alaptest és gombok: sárgaréz;  
takarólap: amerikai feketedió 
115.672.JX.2

Alaptest és gombok: sárgaréz;  
takarólap: fehér 
115.672.11.2

Alaptest és gombok: sárgaréz;  
takarólap: fekete 
115.672.DW.2
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KRÓM
A fémnek ez a klasszikus változata a  
fürdőszobában teljesen új oldaláról  
mutatkozik meg, amikor fényes és matt 
szálcsiszolt elemek párosulnak a legújabb 
divat szerinti működtetőlap-anyagokkal.
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GEBERIT SIGMA21 GEBERIT SIGMA50
Legyen szó betonhatásúról a loft hangulatért, vagy amerikai 
feketedió felületűről a természetesség jegyében, a króm design 
gyűrűk igazán meghatározóak. A Sigma21 működtetőlapok króm 
gyűrűkkel más színekben és más felületekkel is kaphatók. 

A matt, szálcsiszolt megjelenés tökéletes összhatást biztosít  
ezeknek a működtetőgomboknak. A Sigma50 nyomólapok  
szálcsiszolt króm gombokkal más színekben és más felületekkel  
is kaphatók.

Design gyűrűk: krómozott;  
takarólap és gombok: betonhatású 
115.884.JV.1

Design gyűrűk: krómozott;  
takarólap és gombok: amerikai feketedió  
115.884.JX.1

Lapozzon az 58. oldalra további Geberit  
Sigma21 változatokért!

Lapozzon a 38. oldalra további Geberit  
Sigma50 változatokért!

Alaptest és gombok: krómozott;  
takarólap: betonhatású  
115.788.JV.2

Alaptest és gombok: krómozott;  
takarólap: amerikai feketedió  
115.788.JX.2
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A fekete gyönyörű - és ez a belsőépítészetben 
is divatos szín most a fürdőszobában is  
népszerű. A Geberit hamisítatlan értelmezése 
kiemeli a fényes és matt elemek ösztönző  
kölcsönhatását.

FEKETÉN
FEKETE
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A kifinomult matt és fényes felületek a fürdőszobák 
klasszikus változatának másik oldalát mutatják  
meg. A design gyűrűk és csíkok "szín a színben"  
megjelenésről gondoskodnak, és finom hangsúlyt  
teremtenek.

FEHÉREN
FEHÉR
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GEBERIT SIGMA20 GEBERIT SIGMA30
Akár fényes, akár matt a felület, ezek a design gyűrűk felélénkítik  
az olyan klasszikus alapszíneket is, mint a fekete és a fehér. A matt 
bevonattal ellátott felületek könnyen tisztíthatók.

A nagy működtetőgombok tiszta vonalvezetésű geometriai  
alakzatait az alattuk található, ferdén metszett szegély lágyítja.  
A matt bevonatú felületeket rendkívül könnyű megtisztítani.

Takarólap és gombok: fekete;  
design gyűrűk: matt fekete 
115.882.DW.1

Takarólap és gombok: fekete matt bevonattal;  
design gyűrűk: fekete 
115.882.16.1, tisztítást könnyítő bevonattal

Takarólap és gombok: fehér;  
design gyűrűk: matt fehér 
115.882.11.1

Takarólap és gombok: fehér matt bevonattal;  
design gyűrűk: fehér 
115.882.01.1, tisztítást könnyítő bevonattal

Lapozzon az 54. oldalra további Geberit  
Sigma20 változatokért!

Lapozzon a 34. oldalra további Geberit  
Sigma30 változatokért!

Takarólap és gombok: fekete matt bevonattal;  
design csíkok: fekete 
115.883.16.1, tisztítást könnyítő bevonattal

Takarólap és gombok: fekete;  
design csíkok: matt fekete 
115.883.DW.1

Takarólap és gombok: fehér matt bevonattal;  
design csíkok: fehér 
115.883.01.1, tisztítást könnyítő bevonattal

Takarólap és gombok: fehér;  
design csíkok: matt fehér 
115.883.11.1
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ESZTÉTIKA
ÉS MŰKÖDÉS
Diszkrét, mégis megbízható. A Geberit magas  
fokú kényelmet és tartósságot szavatol, mindezt a 
fal mögül. Az egyetlen, ami látható, az a technológi-
át rejtő kezelőfelület: a működtetőlap. Ennek helyes 
megválasztása fontos, hiszen éveken keresztül  
fog használója együtt élni döntésével. Válassza ki a 
számos lehetőség közül azt a működtetőlapot, mely 
a legjobban illik Önhöz és fürdőszobájához! 

A Geberit lehetővé teszi, hogy olyan személyre  
szabott fürdőszobát alakítson ki, amely innovatív 
funkciókat rejt magában. 

30
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GEBERIT SIGMA30
ÖBLÍTÉS/STOP MŰKÖDÉS

 → Víztakarékos öblítés/stop öblítőtartály  
 működtetés

 → Tartós könnyűfém öntvény anyagból készül

 → Nagyméretű működtetőgomb a WC-öblítés  
 indításához

 → Vizeldékhez való változatban is elérhető

 → Opcionálisan megvásárolható vízkezelőtabletta- 
 betolóegységgel összeépíthető (lásd 88. oldal)

 → Alkalmas az opcionálisan megvásárolható  
 Geberit DuoFresh modulhoz (lásd 90. oldal)

 → Egyes színek "easy-to-clean" könnyen tisztítható  
 felületi bevonattal kaphatók*

szálcsiszolt / fényes króm /  
szálcsiszolt
115.893.KX.1*

fehér / fényes króm / fehér
115.893.KJ.1
115.893.JT.1* (matt fehér)

matt fekete / fényes króm / matt 
fekete
115.893.14.1*

fényes króm / szálcsiszolt /  
fényes króm 
115.893.KY.1

aranyozott
115.893.45.1
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GEBERIT SIGMA30

 → Új színvariációinkat a 29. oldalon mutatjuk be

 → Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés

 → Magas minőségű műanyagból készült

 → Vizeldékhez való változatban is kapható

 → Opcionálisan megvásárolható vízkezelőtabletta- 
 betolóegységgel összeépíthető (lásd 88. oldal).

 → Alkalmas az opcionálisan megvásárolható  
 Geberit DuoFresh modulhoz (lásd 90. oldal).

 → Egyes színek "easy-to-clean" könnyen tisztítható  
 felületi bevonattal is kaphatók*

fényes króm / matt króm /  
fényes króm
115.883.KH.1

fehér / fényes króm / fehér
115.883.KJ.1
115.883.JT.1* (matt fehér)

fehér / aranyozott / fehér
115.883.KK.1

fehér / matt króm / matt króm
115.883.KL.1

fekete / fényes króm / fekete
115.883.KM.1
115.883.14.1* (matt fekete)

matt króm / fényes króm / matt 
króm
115.883.KN.1
115.883.JQ.1*
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GEBERIT OMEGA30

 → Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés

 → Magas minőségű műanyagból készült

 → Bámulatosan kis méretek

 → Elölről vagy felülről történő működtetéshez

 → Vizeldékhez való változatban is elérhető

 → Egyes színek "easy-to-clean" könnyen tisztítható  
 felületi bevonattal is kaphatók*

fényes króm / matt króm /  
fényes króm
115.080.KH.1

matt króm / fényes króm / matt 
króm
115.080.KN.1
115.080.JQ.1*/**

fekete / fényes króm / fekete
115.080.KM.1

fehér / aranyozott / fehér
115.080.KK.1

fehér / fényes króm / fehér
115.080.KJ.1

fehér / matt króm / matt króm
115.080.KL.1

25% Az ábrán a tényleges méret látható = 25%-kal kisebb, mint a Geberit Sigma30 nyomólapja.

** 2020.07.01-től kapható.
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GEBERIT SIGMA50

 → Új színvariációinkat a 6. oldaltól kezdődően mutatjuk be

 → Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés

 → Üveg, műanyag vagy fém felület

 → Az alapegység tartós, könnyűfém öntvényből készül

 → Vizeldékhez való változatban is elérhető

 → Letisztult megjelenés

 → Opcionálisan megvásárolható vízkezelőtabletta- 
 betolóegységgel összeépíthető (lásd 88. oldal)

 → Alkalmas az opcionálisan megvásárolható  
 Geberit DuoFresh modulhoz (lásd 90. oldal)

 → Személyre szabható, felhasználódefiniált kivitelben  
 is kapható (lásd 72. oldal)

 → Egyes színek "easy-to-clean" könnyen tisztítható felületi  
 bevonattal kaphatók*

umbra barna üveg
115.788.SQ.2

homokszín üveg
115.788.TG.2

fényes króm
115.788.21.2

szálcsiszolt króm 
115.788.GH.2*

mustang pala
115.788.JM.2

fekete RAL 9005
115.788.DW.2

tükröződő füstüveg
115.788.SD.2

fehér
115.788.11.2
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GEBERIT SIGMA60

 → Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés

 → Üveg vagy fém felületek közül választhatunk

 → Fal síkjába süllyesztett kivitel

 → Opcionális takarókeret a nyomólap köré

 → Díjnyertes kialakítás

 → Egyes színek "easy-to-clean" könnyen tisztítható 
 felületi bevonattal kaphatók*

24% Az ábrán a tényleges méret látható = 24%-kal kisebb, mint a Geberit Sigma20 nyomólapja.

umbra barna üveg
115.640.SQ.1

fekete üveg
115.640.SJ.1

fehér üveg
115.640.SI.1

szálcsiszolt króm
115.640.GH.1*
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32% Az ábrán a tényleges méret látható = 32%-kal kisebb, mint a Geberit Sigma60 nyomólapja.GEBERIT OMEGA60

 → Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés

 → Üveg vagy fém felületek közül választhatunk

 → Rendkívül kis méretek

 → Falburkolás után síkba ágyazott felület

 → Opcionális takarókeret a nyomólap köré

 → Elölről vagy felülről történő működtetéshez

 → Egyes színek "easy-to-clean" könnyen tisztítható  
 felületi bevonattal kaphatók*

umbra barna üveg
115.081.SQ.1

fekete üveg
115.081.SJ.1

fehér üveg
115.081.SI.1

szálcsiszolt króm
115.081.GH.1*
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GEBERIT SIGMA70

 → Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés

 → Üveg, vagy rozsdamentes acél lap

 → Könnyű működtetés, minimális erőkifejtéssel

 → Kézi vezérlésű, hidraulikus szervoemelővel  
 működtetett WC-öblítés

 → Könnyű tisztítani

 → Szinte lebegni látszó, szegély nélküli megjelenés

 → A lenti cikkszámú lapok a Sigma 12 cm-es  
 öblítőtartályt működtetik, a Sigma 8 cm-es  
 tartályhoz eltérő cikkszámon kapható a nyomólap  
 (115.625.XX.1)

 → Személyre szabható, felhasználódefiniált  
 kivitelben is kapható (lásd 74. oldal)

 → Egyes színek “easy-to-clean” könnyen tisztítható  
 felületi bevonattal kaphatók*

szálcsiszolt rozsdamentes acél 
115.620.FW.1*

fekete üveg
115.620.SJ.1

umbra barna üveg
115.620.SQ.1

fehér üveg
115.620.SI.1
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85% Az ábrán a tényleges méret látható = 85%-kal kisebb, mint a Geberit Sigma70 nyomólapja.GEBERIT 70 TÍPUSÚ  
TÁVMŰKÖDTETŐ

 → Üveg vagy rozsdamentes acél lap

 → Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés

 → Bárhova helyezhető a tartály 1,70 méteres környezetében

 → Hagyományos és szárazépítéshez, illetve bútorba építhető  
 változatban is kapható

 → Kézi vezérlésű, hidraulikus szervoemelővel történő  
 öblítésműködtetés

 → Könnyű tiszítani

 → A szerviznyílás elfedéséhez szükséges takarólappal  
 kapcsolatos információ a 86. oldalon található

 → A távműködtető kapható Sigma 8 cm-es (115.635.XX.1),  
 illetve 12 cm-es (115.630.XX.1) és Omega (115.084.XX.1)  
 tartályhoz is

 → Egyes színek "easy-to-clean" könnyen tisztítható  
 felületi bevonattal kaphatók*

szálcsiszolt rozsdamentes acél
115.630.FW.1*
115.084.FW.1*

fekete üveg
115.630.SJ.1
115.084.SJ.1

umbra barna üveg
115.630.SQ.1
115.084.SQ.1

fehér üveg
115.630.SI.1
115.084.SI.1
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A TÖKÉLETES FORMA:
A KÖR
Esztétikus görbületek a pihentető fürdőszobai élményért. Lehetetlen  
a köröket tovább fejleszteni; csupán fokozni vagy átrendezni lehetséges 
őket. A Geberit működtetőlapok újraértelmezik a kerek formákat, hogy  
alkalmazkodjanak a mai kor követelményeihez. Peremek nélkül. Finoman 
csiszolt élekkel. Harmonikusan egymás mellett elhelyezkedve, vagy kecsesen 
egymásba hajolva. És az eredmény mindig jól körülhatárolt.
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GEBERIT SIGMA01

 → Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés

 → Vizeldékhez való változatban is elérhető

 → Magas minőségű műanyagból készült

 → Opcionálisan megvásárolható vízkezelőtabletta- 
 betolóegységgel összeépíthető (lásd 88. oldal)

 → Alkalmas az opcionálisan megvásárolható  
 Geberit DuoFresh modulhoz (lásd 90. oldal)

 → Egyes színek "easy-to-clean" könnyen tisztítható  
 felületi bevonattal is kaphatók*

nemes sárgaréz (szín) 
115.770.DT.5

fényes króm
115.770.21.5

fényes króm / matt króm
115.770.KA.5

fekete RAL 9005
115.770.DW.5

matt króm
115.770.46.5
115.770.JQ.5*

fehér
115.770.11.5
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GEBERIT SIGMA10
ÖBLÍTÉS/STOP MŰKÖDÉS

 → Víztakarékos öblítés/stop tartályműködtetés

 → Kézi vagy elektronikus működtetés (lásd 64. oldal)

 → Vizeldékhez való változatban is elérhető

 → Minőségi műanyagból készült

 → Szálcsiszolt rozsdamentes acél változatban is elérhető

 → Opcionálisan megvásárolható vízkezelő tabletta  
 betolóegységgel összeépíthető (lásd 88. oldal)

 → Alkalmas az opcionálisan megvásárolható  
 Geberit DuoFresh modulhoz (lásd 90. oldal)

 → Egyes színek "easy-to-clean" könnyen tisztítható  
 felületi bevonattal is kaphatók*

fényes króm / matt króm / 
fényes króm
115.758.KH.5

szálcsiszolt / fényes króm / 
szálcsiszolt  
115.758.SN.5*

fekete / fényes króm / fekete
115.758.KM.5
115.758.14.5* (matt fekete)

matt króm / fényes króm / 
matt króm
115.758.KN.5
115.758.JQ.5*

fehér / aranyozott / fehér
115.758.KK.5

fehér / matt króm / matt 
króm
115.758.KL.5

fehér / fényes króm / fehér
115.758.KJ.5
115.758.JT.5* (matt fehér)
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GEBERIT SIGMA20

 → Új színvariációinkat a 28. oldalon mutatjuk be

 → Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés

 → Vizeldékhez való változatban is kapható

 → Magas minőségű műanyagból készült

 → Szálcsiszolt rozsdamentes acél változatban is elérhető

 → Opcionálisan megvásárolható vízkezelőtabletta- 
 betolóegységgel összeépíthető (lásd 88. oldal)

 → Alkalmas az opcionálisan megvásárolható  
 Geberit DuoFresh modulhoz (lásd 90. oldal)

 → Egyes színek "easy-to-clean" könnyen tisztítható  
 felületi bevonattal is kaphatók*

matt króm / fényes króm / 
matt króm
115.882.KN.1
115.882.JQ.1* 

szálcsiszolt / fényes /  
szálcsiszolt
115.882.SN.1*

fehér / aranyozott / fehér
115.882.KK.1

fekete / fényes króm / fekete
115.882.KM.1
115.882.14.1* (matt fekete)

fehér / fényes króm / fehér
115.882.KJ.1
115.882.JT.1* (matt fehér)

fehér / matt króm / matt 
króm
115.882.KL.1

fényes króm / matt króm / 
fényes króm
115.882.KH.1
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25% Az ábrán a tényleges méret látható = 25%-kal kisebb, mint a Geberit Sigma20 nyomólap.GEBERIT OMEGA20

 → Bámulatosan kis méretek

 → Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés

 → Kerek gombok kontrasztos gyűrűkkel

 → Elölről vagy felülről történő működtetéshez

 → Vizeldékhez való változatban is elérhető

 → Egyes színek "easy-to-clean" könnyen tisztítható  
 felületi bevonattal is kaphatók*

fehér / matt króm / matt 
króm
115.085.KL.1

matt króm / fényes króm / 
matt króm
115.085.KN.1
115.085.JQ.1*/**

fehér / aranyozott / fehér
115.085.KK.1

fényes króm / matt króm / 
fényes króm
115.085.KH.1

fehér / fényes króm / fehér
115.085.KJ.1

fekete / fényes króm / fekete
115.085.KM.1

** 2020.07.01-től kapható.
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GEBERIT SIGMA21

 → Új színvariációinkat a 6. oldaltól kezdődően mutatjuk be

 → Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés

 → Üveg vagy palakő felülettel

 → Az alapegység tartós könnyűfém öntvény anyagból készül

 → Keret nélküli megjelenés

 → Opcionálisan megvásárolható vízkezelőtabletta- 
 betolóegységgel összeépíthető (lásd 88. oldal)

 → Alkalmas az opcionálisan megvásárolható  
 Geberit DuoFresh modulhoz (lásd 90. oldal)

 → Személyre szabható, felhasználódefiniált kivitelben is  
 kapható (lásd 76. oldal)

homokszín üveg
115.884.TG.1

mustang pala
115.884.JM.1

fekete üveg
115.884.SJ.1

fehér üveg
115.884.SI.1
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83% Az ábrán a tényleges méret látható = 83%-kal kisebb, mint a Geberit Sigma01 nyomólapja.GEBERIT 01 TÍPUSÚ
TÁVMŰKÖDTETŐ

 → Kapható egy-, illetve víztakarékos, kétmennyiséges  
 öblítéssel

 → Bárhova helyezhető a tartály 1,7 méteres környezetében

 → Hagyományos és szárazépítéshez, valamint bútorba  
 építhető változatban is kapható

 → Pneumatikus öblítés-távvezérlés

 → A szerviznyílás elfedéséhez szükséges takarólappal  
 kapcsolatos információt lásd a 86. oldalon

fényes króm
116.042.21.1

matt króm
116.042.46.1

fehér
116.042.11.1

Nagy peremméret a csempe éleinek  
eltakarásához falsík alatti szerelésnél,  
hagyományos és szárazépítés esetén

Kis peremméret bútorba való  
beszereléshez
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GEBERIT 10 TÍPUSÚ  
TÁVMŰKÖDTETŐ

 → Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés

 → Magas minőségű, dekoratív körgyűrűvel

 → Bárhova helyezhető a tartály 1,7 méteres környezetében

 → Hagyományos és szárazépítéshez, valamint bútorba  
 építhető változatban is kapható

 → Pneumatikus öblítés-távvezérlés

 → A szerviznyílás elfedéséhez szükséges takarólappal  
 kapcsolatos információt lásd a 86. oldalon

fényes króm
116.055.KH.1

matt króm
116.055.KN.1

fekete / fényes króm
116.055.KM.1

fehér / aranyozott
116.055.KK.1

fehér / fényes króm
116.055.KJ.1

Nagy peremméret a csempe éleinek  
eltakarásához falsík alatti szerelésnél,  
hagyományos és szárazépítés esetén

Kis peremméret bútorba való  
beszereléshez

83% Az ábrán a tényleges méret látható = 83%-kal kisebb, mint a Geberit Sigma10 nyomólap. 
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ÉRINTÉSMENTES 
ÖBLÍTÉS
Elektronikus higiénia. A legújabb tanulmányok ki-
mutatták, hogy a fürdőszobahasználók egyre kevésbé 
indítják szívesen a WC-öblítési folyamatot kézzel –  
ehelyett inkább olyan megoldásra vágynak, amely  
érintésmentesen működik. Az infravörös érzékelőket 
használó, elektromos WC-öblítésvezérlőkkel a  
Geberit megtalálta a megfelelő megoldást erre az egyre 
inkább teret nyerő igényre. A WC-nek elektromos  
csatlakozásra van szüksége, ennek biztosítása azonban 
rövid időn belül már úgyis szinte szabványeljárássá  
válik.
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GEBERIT SIGMA80

 → Érintésmentes, víztakarékos, kétmennyiséges WC-öblítés

 → Magas minőségű üveg felület

 → Tartós LED világítás öt színben

 → Érzékelők segítségével működtetett öblítésvezérlés

 → Többszörösen díjnyertes kialakítás

 → A lenti cikkszámú lapok a Sigma 12 cm-es öblítőtartályt  
 működtetik, a Sigma 8 cm-es  tartályhoz eltérő cikkszámon  
 kapható a működtetőlap (116.092.XX.1) 

 → A működéshez szükséges 115.861.00.1 cikkszámú  
 beépítőkészlet nem tartozéka a csomagnak, ez külön  
 rendelendő

tükröződő (reflexiós) üveg
116.090.SM.1

fekete üveg
116.090.SG.1

↑
A HANGULATÁHOZ ILLŐ SZÍNSKÁLA
Amikor megközelíti a WC-t, az öblítőgombokat helyettesítő 
két fénycsík felvillan. Öt lehetséges szín közül választhatja ki 
a kedvére valót.
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GEBERIT SIGMA10  
ÉRINTÉSMENTES

 → Egyes Sigma10 változatok matt bevonattal is kaphatók

 → Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés

 → Érintésmentes WC-öblítés

 → Hálózatról vagy elemekkel történő üzemelés

 → Érzékelők által aktivált elektronikus öblítési rendszer

 → Kiegészítő, mechanikus működtetést is biztosító változat

 → Vizeldékhez való változatban is elérhető

 → Vandálbiztos, csavarokkal rögzíthető, rozsdamentes  
 acél kivitelben is kapható

szálcsiszolt rozsdamentes 
acél / fényes króm
115.907.SN.1

fehér / aranyozott
115.907.KK.1

fényes króm / matt króm
115.907.KH.1

fehér / matt króm
115.907.KL.1

matt króm / fényes króm
115.907.KN.1

fehér / fényes króm
115.907.KJ.1

fekete / fényes króm
115.907.KM.1
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SZEMÉLYRE
SZABOTT
Fürdőszoba a saját ízlésének megfelelően. Tervezzen 
egyedülálló fürdőszobát, amely csak az Öné! Tegye szemé-
lyessé a fürdőszobáját alapanyagok vagy mintázatok egyedi 
választékával! A Geberit Sigma21, Sigma50 és Sigma70 
nyomólapokkal saját, személyre szabott külsőt választhat. 
Használjon a fürdőszobájához tökéletesen illő felületeket, 
vagy válassza ki a kedvenc mintázatát! Kreativitásának  
semmi sem szabhat gátat!

→ FELHASZNÁLÓDEFINIÁLT
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↑
GEBERIT SIGMA50 NYOMÓLAP
Tegye egyedivé fürdőszobáját! Az Ön által kedvelt 
felület vagy kedvenc motívuma is nyomólappá válhat, 
mindazzal az előnnyel együtt, amelyet a Geberit  
Sigma50 nyújt.

Krómozott test és nyomógomb: 115.788.00.2
Vörös arany test és nyomógomb: 115.670.00.2
Fekete króm test és nyomógomb: 115.671.00.2
Sárgaréz test és nyomógomb: 115.672.00.2

FELHASZNÁLÓ- 
DEFINIÁLT SIGMA50
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↑
GEBERIT SIGMA70 NYOMÓLAP
Kísérletezzen az anyagokkal és a kialakítással! Mivel  
a Geberit Sigma70 nyomólapon egyetlen gomb sincs, 
teljesen új lehetőségeket kínál a lapok személyre 
szabott kialakítása és a díszítéshez felhasználható 
anyagok terén.

12 cm-es Sigma tartályhoz: 115.620.00.1
  8 cm-es Sigma tartályhoz: 115.625.00.1

FELHASZNÁLÓ-  
DEFINIÁLT SIGMA70
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↑
GEBERIT SIGMA21 NYOMÓLAP
Tegye egyedivé! Az alapegység szegély nélküli  
kialakítása szinte végtelen számú anyag közül teszi  
lehetővé a választást, hogy személyre szabja,  
díszítse működtetőlapját.

Alapegység anyaga: króm   115.884.00.1
Alapegység anyaga: vörös arany  115.650.00.1
Alapegység anyaga: fekete króm  115.651.00.1
Alapegység anyaga: sárgaréz   115.652.00.1

GEBERIT SIGMA21  
FELHASZNÁLÓDEFINIÁLT
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GEBERIT  
DESIGN TERMÉK-
CSALÁD
Tökéletes összhang. WC-öblítés és vizeldevezérlés  
összehangolt kialakítással: az eredmény egységes külső 
az egész fürdőszobában. A WC-k működtetőlapjához  
illő vizeldevezérlőket kézzel (pneumatikusan) vagy  
érintésmentes technológiával (elektronikusan, infravörös 
érzékelőkkel) is működésbe lehet hozni.
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AZ ÖN  
STÍLUSA,
A VÁLASZTÁS 
ÖNÖN ÁLL

OMEGA 
MŰKÖDTETŐLAP

SIGMA 
MŰKÖDTETŐLAP

30-AS TÍPUS 50-ES TÍPUS 60-AS TÍPUS

WC-ÖBLÍTÉS- 
VEZÉRLŐ  

TÁVMŰKÖDTETŐ

VIZELDEVEZÉRLÉS

*  Az általunk ajánlott design, amely megjelenésében 
illik az adott termékcsaládhoz.

Felhasználó-
definiált is

70-ES TÍPUS

Felhasználó-
definiált is

01-ES TÍPUS 10-ES TÍPUS 21-ES TÍPUS20-AS TÍPUS 10-ES TÍPUS 80-AS TÍPUS

Felhasználó-
definiált is
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Minden összhangba került: a megfelelő falba rejtett öblítő-
tartállyal használva a Geberit Sigma működtetőlap-család az 
alkalmazási területek és komfortfunkciók variációinak széles 
tárházát kínálja. A Geberit Omega öblítési rendszerek nagyfokú 
rugalmasságot és különösen kisméretű működtetőlapokat  
biztosítanak. Mindkét öblítési rendszer (a Sigma és az Omega 
egyaránt) szerszám nélküli szerelést tesz lehetővé, az alkat- 
részellátási garancia pedig 25 évre biztosított.

Széles választék áll tehát az Ön rendelkezésére Geberit működ-
tetőlapokból és megbízható, falba építhető Geberit szerelőele-
mekből egyaránt. És mivel minden egyes Geberit működtetőlap 
a neki megfelelő tartály nevét viseli, Ön is biztos lehet abban, 
hogy minden passzol egymáshoz.

GEBERIT SIGMA ÉS OMEGA TARTÁLYOK

BÁRMILYEN BEÉPÍTÉSI 
KÖRNYEZETHEZ

112 cm

98 cm

82 cm
 → Beépítési magasság: 112 cm

 → Elölről történő működtetés

 → Mozgássérülteknek kifejlesz- 
 tett és állítható magasságú  
 modellek is kaphatók

 → Sarokba szerelhető típus is  
 elérhető

 → Szagelszívás (belső keringte- 
 tésű / elszívó rendszerű)

 → Geberit öblítésvezérlő  
 távműködtetőkkel is 
 alkalmazható

 → Teljes mértékben rugalmas rendszer  
 a 112  cm-es,  a 98 cm-es és   
 82 cm-es beépítési magassággal

 → Elölről történő működtetés

 → A 82 cm és 98 cm beépítési  
 magasságnál felülről történő  
 működtetés is választható

 → Igazán kisméretű működtetőlapok

 → Geberit öblítésvezérlő távműköd- 
 tetőkkel is alkalmazható

Geberit Sigma falba rejtett öblítőtartály Geberit Omega falba rejtett öblítőtartály
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A JÓ VÁLASZTÁS
FONTOS
Okos megoldások a Geberittől. Érintés nélkül el tudja  
indítani a WC-öblítést? Az elegáns szín hozzájárul  
a kellemes közérzetét biztosító nyugodt pillanatokhoz  
a fürdőszobában? A kellemetlen szagok elszívására még  
az előtt sor kerül, hogy bárki észlelné azokat? Akkor Ön  
már a Geberit nyújtotta kényelmet élvezi fürdőszobájában.  
Ezen felül a kor elvárásainak megfelelően az Ön WC-je 
elektromos csatlakozással is rendelkezik. És mivel a  
tartósság és megbízhatóság éppúgy része a Geberitnek, 
mint a jó design, élvezni fogja választásának előnyeit az  
elkövetkező években is.
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→
EZERNYI ALKALOMMAL ÉRINTVE

Geberit 01-es és 10-es típusú öblítésvezérlő 
távműködtetők éveken keresztül álltak  

nyomásteszt alatt. A technológia légnyomáson 
alapul (nem elektromos árammal működik).

←
FINOMABB ÉRINTÉS 
A hidraulikus szervoemelőnek köszönhe-
tően a Geberit 70-es típusú távműködtető 
esetében elegendő egy gyengéd érintés 
az öblítés elindításához. Ehhez pedig nincs 
szükség elektromos áramra.

→
VALÓBAN NAGYON DISZKRÉT

Mivel a Geberit takarólapok különféle színben 
és alapanyagból kaphatók, új lehetőségeket 
nyitnak a helyiség küllemének tekintetében. 

Csempézhető változat is létezik a különösen 
diszkrét megjelenés érdekében.

Az optimális megoldás. Függetlenül a beépítési környezettől,  
a távműködtető optimális megoldást kínálhat. Olyan esetben jön 
szóba a használata, amikor például a WC-kerámiától távolabb,  
máshol szeretnénk az öblítésvezérlőt elhelyezni, vagy ha kisméretű, 
de elegáns működtetőt kíván meg a megálmodott designelképze-
lés, illetve ha Geberit Omega falba rejtett öblítőtartály kerül  
beszerelésre, alacsony beépítési magassággal, mely esetben a  
felnyitott WC-fedél akadályozza az elölről történő WC-öblítés  
működtetését. Az ilyen esetekre a Geberit különböző pneumatikus 
távvezérlőket kínál, melyek a falba rejtett öblítőtartály 1,7 méteres 
környezetében bárhova elhelyezhetők.

GEBERIT ÖBLÍTÉSVEZÉRLŐ TÁVMŰKÖDTETŐ

MESSZE
KÉNYELMESEBB

→ ÖBLÍTÉSVEZÉRLŐ TÁVMŰKÖDTETŐ
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Nyissa oldalra a nyomólapot, helyezze be a vízkezelőtablettát a betoló-
egységbe, majd csukja vissza a lapot! A vízkezelőtabletta-betolóegység 
segítségével ennyire egyszerűen elérhető a heteken át tartó higiénikus  
frissesség. Az opcionálisan kapható vízkezelőtabletta-betolóegység a  
Sigma termékcsalád legtöbb Geberit működtetőlapjához alkalmazható, és  
egy vízvezeték-szerelő által akár utólagosan is beszerelhető. A betolóegység  
a vízkezelőtablettát a tartályban levő víz felülete alatti fix pozícióban tartja.  
A tabletta ott lassan feloldódik, így higiéniát és tisztaságot biztosít mind-
en egyes öblítés során a WC-kerámia teljes felületén, valamint friss illatot 
kölcsönöz a helyiségnek.

1 Egyszerűbben nem is lehetne: nyissa oldalra a nyomólapot! 
2 A mögötte található betolóegységbe helyezze be a vízkezelőtablettát! 
3 A működtetőlapot csukja vissza, és élvezze a frissességet minden öblítésnél!

 GEBERIT DUOFRESH VÍZKEZELŐ-  
 TABLETTA-BETOLÓEGYSÉG 

HIGIÉNIKUS  
FRISSESSÉG
HETEKEN ÁT 

→  VÍZKEZELŐTABLETTA-  
BETOLÓEGYSÉG

1

2

3
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A WC-helyiségben tapasztalt kellemetlen szagok elkerülhetők. 
Ami a konyhában már régóta alapfelszereltség, manapság a  
fürdőszobák számára is elérhető: a hatékony szagelszívó. A Geberit 
DuoFresh modul közvetlenül a WC-kerámiából távolítja el a kellemet-
len szagokat. Egy kerámia-méhsejtszűrőn keresztülvezetve megszűri 
a levegőt, majd visszajuttatja a helyiségbe. Ez rendkívül hatékony -  
a kinyitott ablakok, a meggyújtott gyufaszálak és a légfrissítő spray-k 
kora lejárt. A rendszerbe épített közelségérzékelőnek köszönhetően 
a szagelszívás automatikusan bekapcsolódik, amint valaki ráül a  
WC-re. Ebből adódóan vendég-WC-khez is nagyszerűen alkalmas.  
A további kényelmi funkciók közé tartozik a diszkrét irányfény és  
a betolóegység a vízkezelő tablettához. A Geberit DuoFresh modul a 
Sigma sorozat számos működtetőlapja mögé illeszkedik - sok  
esetben akár egy későbbi időpontban megvalósuló beépítéssel.

FRISS LEVEGŐ
MINDENKINEK

→SZAGELSZÍVÁS

A kerámia-méhsejtszűrő és a vízkezelőtabletta- 
betolóegység  a működtetőlap mögött, könnyen 
 hozzáférhetően helyezkednek el.

A kerámia-méhsejtszűrő alaposan megtisztítja a  
levegőt. A csendes ventilátor a megtisztított levegőt 
visszajuttatja a helyiségbe.

További előny a beépített éjszakai LED irányfény. A 
működtetőlap mögül érkező diszkrét megvilágítás  
vezet a WC-hez - egyszerűen tökéletes.

A kellemetlen szagokat a keletkezésük helyén, már a 
kerámiából szívja el.
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Ön higiéniát és frissességet kínáló meg-
oldást keres, kompromisszumok nélkül. 
Mi olyan öblítési technológiát kínálunk, 
amely teljesíti ezt a kívánságát. Anélkül, 
hogy meg kellene nyomnia egyetlen 
gombot is, vagy akár csak hozzá kellene 
érnie bármihez. Így ez a megoldás mindig 
higiénikus.

→ ÉRINTÉSMENTES

ÉRINTÉSMENTES MŰKÖDÉS

ESZTÉTIKUS 
HIGIÉNIA

Az érintésmentes öblítésvezérlők 
WC-khez és vizeldékhez  

egymáshoz illő megjelenésben is 
kaphatók.
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A WC melletti elektromos csatlakozó egyre általánosabb.
Elvárható, hogy a fürdőszoba tükrözze a folyamatosan változó 
igényeket és a jövőbeli életmódirányzatokat. A WC-khez való 
Geberit szerelőelemek rendelkeznek mindennel, amire a jövő-
ben szükség lesz – így az megfelelhet mindenféle igény szerinti 
módosításnak. Ez lehet például a Geberit AquaClean higiéniai 
berendezés üzembe helyezése vagy a színes ledsorral érintés-
mentesen működő Geberit Sigma80 beszerelése.

1   Geberit DuoFresh modul beépített éjszakai irányfénnyel. A Sigma működtetőlap-család  
számos tagjágjához alkalmazható.

2   Érintésmentes Geberit Sigma80 működtetőlap. 

3   Geberit AquaClean Mera higiéniai berendezés kiemelkedő megjelenéssel és számos  
kényelmi funkcióval.

A MAI WC-K
HALADNAK  
A KORRAL

1

2

3
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A megjelenített színek nyomdatechnikai okokból eltérhetnek az eredetiektől.  
A technológiai fejlődést szolgáló termékmódosítások lehetőségét fenntartjuk.


