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 ЗАВЖДИ
ПРАВИЛЬНЕ РІШЕННЯ

НАДІЙНІ ІНСТАЛЯЦІЇ ТА ЗМИВНІ КЛАВІШІ
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GEBERIT DUOFIX

ТЕХНОЛОГІЯ 
МОНТАЖУ
ПЕРЕВІРЕНО НА 
ПРАКТИЦІ

↑

Зручне регулювання глибини спереду завдяки 
монтажному комплекту для прямого анкерного 
кріплення до будівельної конструкції.

↑

Попередньо визначені положення для з’єднань 
водопроводів.

↑

Просте, точне регулювання висоти за 
допомогою ніжок з безступінчастим 
регулюванням.

↑

Покрокове розташування змивного коліна, 
елемента Geberit Duofix для змивних бачків 
прихованого монтажу.

Geberit Duofix пропонує широкий 

вибір можливостей дизайну 

незалежно від використання у якості 

окремого елемента чи у системі. 

Переваги складної технології 

монтажу з безкінечно різними 

варіантами розташування повністю 

розкривають свій потенціал у 

повсякденному застосуванні на 

будівельних майданчиках.

Всі монтажні елементи Geberit Duofix 
виробляють на заводі таким чином, щоб їх можна 
було швидко змонтувати у будівлі та приєднати 
до водопровідних систем та систем 
водовідведення. Роботу легко виконає одна 
людина. Для кріплення елемента до рами на 
гіпсокартонній перегородці застосовують 
саморізи. Geberit пропонує монтажний комплект 
для пристінного монтажу, який можна 
використати для зручного регулювання глибини 
спереду.
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115.758.SN.5 115.758.JQ.5

Колір: панель і кнопка - 
матовий; декоративне 
кільце - поліроване 
Матеріал: нержавіюча 
сталь 
Покриття: легко 
чистити

Антивандальна, з 
кріпленням на гвинтах
Колір: панель і кнопка - 
матова; декоративне 
кільце - полірована 
матова 
Матеріал: нержавіюча 
сталь
Покриття: легко 
чистити

Колір: панель і кнопка - 
матовий хром, 
фарбований; 
декоративне кільце - 
глянцевий хром 
Матеріал: пластик
Покриття: легко 
чистити

SIGMA

111.300.00.5 111.796.00.1111.362.00.5 111.350.00.5

ЗМИВНІ КЛАВІШІ SIGMA
Механічне керування змивом

(для змиву/стопу) 

115.770.21.5115.770.11.5 115.770.JQ.5

115.758.KM.5

115.770.KA.5

115.758.14.5

109.300.00.5

Колір: панель і кнопки - 
альпійский білий
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопка - 
чорний матовий, 
фарбований; 
декоративне кільце - 
поліроване, глянцевий 
хром 
Матеріал: нержавіюча 
сталь 
Покриття: легко 
чистити

Колір: панель і кнопка - 
матовий білий, 
фарбований; 
декоративне кільце - 
поліроване  
Матеріал: нержавіюча 
сталь 
Покриття: легко 
чистити

Колір: панель і кнопка - 
чорний; декоративне 
кільце - глянцевий хром 
Матеріал: пластик

115.758.KK.5115.758.KJ.5
Колір: панель і кнопка - 
глянцевий хром; 
декоративне кільце - 
матовий хром 
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопка - 
білий; декоративне 
кільце - глянцевий хром
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопка - 
білий; декоративне 
кільце - позолота
Матеріал: пластик

115.758.01.5

115.758.16.5
Колір: панель і кнопка - 
чорний матовий 
фарбований; 
декоративне кільце -  
чорний  
Матеріал: пластик
Покриття: легко 
чистити

Колір: панель і кнопка - 
білий матовий 
фарбований; 
декоративне кільце - 
білий
Матеріал: пластик
Покриття: легко 
чистити

Колір: панель і кнопки - 
глянцевий хром
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
латунь
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
чорний
Матеріал: пластик

Колір: панель - 
глянцевий хром; 
кнопки - матовий хром
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
матовий хром 
фарбований
Матеріал: пластик
Покриття: легко чистити

Колір: панель і кнопка - 
матовий; декоративне 
кільце - полірований 
матовий
Матеріал: нержавіюча 
сталь

ЗМИВНІ КЛАВІШІ  GEBERIT

ЗМИВНІ КЛАВІШІ
GEBERIT SIGMA
Елегантний зовнішній вигляд із інноваційними функціями й вибором розкішних покриттів 
змивних клавіш Geberit Sigma робить їх невід’ємним елементом індивідуального стилю.
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Колір: панель і кнопки - 
глянцевий хром; 
декоративні кільця - 
матовий хром
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
матовий білий; 
декоративні кільця - 
глянцевий хром
Матеріал: пластик

115.882.KK.1

115.882.JQ.1 115.882.SN.1

115.889.SN.1

115.882.KM.1

115.882.14.1

115.884.00.1 115.884.SJ.1115.884.JM.1

115.650.00.1 115.650.JM.1 115.650.JV.1 115.650.SJ.1

115.882.11.1

115.882.16.1

115.884.JV.1

115.884.JK.1

115.884.JL.1

115.882.01.1
Колір: панель і кнопки - 
матовий чорний 
фарбований; 
декоративні кільця - 
глянцевий хром
Матеріал: пластик
Покриття: легко чистити

Колір: панель і кнопки - 
матовий хром 
фарбований; 
декоративні кільця - 
глянцевий хром
Матеріал: пластик
Покриття: легко чистити

антивандальна

Колір: панель і кнопки - 
матовий; декоративні 
кільця - поліровані 
Матеріал: нержавіюча 
сталь
Покриття: легко чистити

Колір: панель і кнопки - 
білий матовий 
фарбований; 
декоративні кільця - 
білий  
Матеріал: пластик
Покриття: легко чистити

Колір: панель і кнопки - 
матовий чорний 
фарбований; 
декоративні кільця - 
чорний
Матеріал: пластик
Покриття: легко чистити

111.882.KJ.1
Колір: панель і кнопки - 
білий; декоративні 
кільця - глянцевий 
хром
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
білий; декоративні 
кільця - позолота
Матеріал: пластик

Колір: корпус і 
декоративні кільця - 
хромований; панель і 
кнопки - декоративна 
накладка з матеріалів 
замовника
Матеріал: корпус і 
декоративні кільця  - 
спав на основі цинку

Колір: корпус і 
декоративні кільця - 
хромований; панель і 
кнопки - під бетон
Матеріал: корпус і 
декоративні кільця  - 
спав на основі цинку; 
панель і кнопки - 
санфаянс

Колір: корпус і 
декоративні кільця - 
червоне золото; панель і 
кнопки - декоративна 
накладка з матеріалів 
замовника
Матеріал: корпус і 
декоративні кільця  - 
спав на основі цинку

Колір: корпус і 
декоративні кільця - 
червоне золото; 
панель і кнопки - 
сланець Mustang
Матеріал: корпус і 
декоративні кільця  - 
спав на основі цинку; 
панель і кнопки - 
сланець (натуральний 
матеріал) 

Колір: корпус і 
декоративні кільця - 
червоне золото; 
панель і кнопки - під 
бетон
Матеріал: корпус і 
декоративні кільця  - 
спав на основі цинку; 
панель і кнопки - 
санфаянс

Колір: корпус і 
декоративні кільця - 
червоне золото; 
панель і кнопки - 
чорний горіх
Матеріал: корпус і 
декоративні кільця  - 
спав на основі цинку; 
панель і кнопки - 
дерево (натуральний 
матеріал)

Колір: корпус і 
декоративні кільця - 
червоне золото; 
панель і кнопки - білий
Матеріал: корпус і 
декоративні кільця  - 
спав на основі цинку; 
панель і кнопки - скло

Колір: корпус і 
декоративні кільця - 
червоне золото; панель 
і кнопки - чорний
Матеріал: корпус і 
декоративні кільця  - 
спав на основі цинку; 
панель і кнопки - скло

Колір: корпус і 
декоративні кільця - 
хромований; панель і 
кнопки - чорний горіх
Матеріал: корпус і 
декоративні кільця  - 
спав на основі цинку; 
панель і кнопки - дерево 
(натуральний матеріал)

Колір: корпус і 
декоративні кільця - 
хромований; панель і 
кнопки - пісочно-сірий
Матеріал: корпус і 
декоративні кільця  - 
спав на основі цинку; 
панель і кнопки - скло

Колір: корпус і 
декоративні кільця - 
хромований; панель і 
кнопки - сланець 
Mustang
Матеріал: корпус і 
декоративні кільця  - 
спав на основі цинку; 
панель і кнопки - 
сланець (натуральний 
матеріал)

Колір: корпус і 
декоративні кільця - 
хромований; панель і 
кнопки - білий
Матеріал: корпус і 
декоративні кільця  - 
спав на основі цинку; 
панель і кнопки - скло

Колір: корпус і 
декоративні кільця - 
хромований; панель і 
кнопки - чорний
Матеріал: корпус і 
декоративні кільця  - 
спав на основі цинку; 
панель і кнопки - скло

Колір: корпус і 
декоративні кільця - 
хромований; панель і 
кнопки - лава
Матеріал: корпус і 
декоративні кільця  - 
спав на основі цинку; 
панель і кнопки - скло

Колір: панель і кнопки - 
білий; декоративні 
кільця - матовий білий
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
чорний; декоративні 
кільця - матовий чорний
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
чорний; декоративні 
кільця - глянцевий хром
Матеріал: пластик

(для змиву/стопу) 

115.883.KM.1

115.883.01.1

115.883.11.1

115.883.16.1115.883.14.1

115.883.KK.1

115.883.JQ.1

115.883.KJ.1

115.652.00.1 115.652.JV.1115.652.JM.1 115.652.SJ.1

115.651.00.1 115.651.JM.1 115.651.JV.1 151.651.SJ.1
Колір: корпус і 
декоративні кільця - 
чорний хром; панель і 
кнопки - декоративна 
накладка з матеріалів 
замовника
Матеріал: корпус і 
декоративні кільця  - 
спав на основі цинку

Колір: корпус і 
декоративні кільця - 
чорний хром; панель і 
кнопки - сланець 
Mustang
Матеріал: корпус і 
декоративні кільця  - 
спав на основі цинку; 
панель і кнопки - 
сланець (натуральний 
матеріал) 

Колір: корпус і 
декоративні кільця - 
чорний хром; панель і 
кнопки - під бетон
Матеріал: корпус і 
декоративні кільця  - 
спав на основі цинку; 
панель і кнопки - 
санфаянс

Колір: корпус і 
декоративні кільця - 
чорний хром; панель і 
кнопки - чорний горіх
Матеріал: корпус і 
декоративні кільця  - 
спав на основі цинку; 
панель і кнопки - 
дерево (натуральний 
матеріал)

Колір: корпус і 
декоративні кільця - 
чорний хром; панель і 
кнопки - білий
Матеріал: корпус і 
декоративні кільця  - 
спав на основі цинку; 
панель і кнопки - скло

Колір: корпус і 
декоративні кільця - 
чорний хром; панель і 
кнопки - чорний
Матеріал: корпус і 
декоративні кільця  - 
спав на основі цинку; 
панель і кнопки - скло

Колір: корпус і 
декоративні кільця - 
латунь; панель і кнопки - 
декоративна накладка з 
матеріалів замовника
Матеріал: корпус і 
декоративні кільця  - 
спав на основі цинку

Колір: панель і кнопки - 
чорний матовий 
фарбований; 
декоративна смуга - 
глянцевий хром
Матеріал: пластик
Покриття: легко чистити

Колір: панель і кнопки - 
матовий хром 
фарбований; 
декоративна смуга - 
глянцевий хром
Матеріал: пластик
Покриття: легко чистити

Колір: панель і кнопки - 
матовий білий 
фарбований; 
декоративна смуга - 
глянцевий хром
Матеріал: пластик
Покриття: легко чистити

Колір: панель і кнопки - 
білий матовий 
фарбований; 
декоративна смуга- 
білий
Матеріал: пластик
Покриття: легко чистити

Колір: панель і кнопки - 
чорний матовий 
фарбований; 
декоративна смуга - 
чорний
Матеріал: пластик
Покриття: легко чистити

Колір: панель і кнопки - 
глянцевий хром; 
декоративна смуга - 
матовий хром
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
чорний; декоративна 
смуга - глянцевий хром
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
білий; декоративна 
смуга - білий матовий
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
чорний; декоративна 
смуга - чорний матовий
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
білий; декоративна 
смуга - глянцевий хром
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
білий; декоративна 
смуга - позолота
Матеріал: пластик

Колір: корпус і 
декоративні кільця - 
латунь; панель і 
кнопки - сланець 
Mustang
Матеріал: корпус і 
декоративні кільця  - 
спав на основі цинку; 
панель і кнопки - 
сланець (натуральний 
матеріал) 

Колір: корпус і 
декоративні кільця - 
латунь; панель і 
кнопки - під бетон
Матеріал: корпус і 
декоративні кільця  - 
спав на основі цинку; 
панель і кнопки - 
санфаянс

Колір: корпус і 
декоративні кільця - 
латунь; панель і 
кнопки - чорний горіх
Матеріал: корпус і 
декоративні кільця  - 
спав на основі цинку; 
панель і кнопки - 
дерево (натуральний 
матеріал)

Колір: корпус і 
декоративні кільця - 
латунь; панель і 
кнопки - білий
Матеріал: корпус і 
декоративні кільця  - 
спав на основі цинку; 
панель і кнопки - скло

Колір: корпус і 
декоративні кільця - 
латунь; панель і кнопки 
- чорний
Матеріал: корпус і 
декоративні кільця  - 
спав на основі цинку; 
панель і кнопки - скло

115.893.45.1 115.893.KY.1115.893.KJ.1115.893.14.1
Колір: панель і кнопки - 
чорний матовий 
фарбований; 
декоративна смуга - 
глянцевий хром
Матеріал: сплав на 
основі цинку
Покриття: легко чистити

Колір: позолота
Матеріал: сплав на 
основі цинку

Колір: панель і кнопка - 
матовий білий 
фарбований; 
декоративна смуга - 
глянцевий хром
Матеріал: сплав на 
основі цинку
Покриття: легко чистити

Колір: панель і кнопка - 
матовий хром; 
декоративна смуга - 
глянцевий хром
Матеріал: сплав на 
основі цинку
Покриття: легко чистити

Колір: панель і кнопка - 
білий; декоративна 
смуга - глянцевий хром
Матеріал: сплав на 
основі цинку

Колір: панель і кнопка - 
глянцевий хром; 
декоративна смуга - 
матовий хром
Матеріал: сплав на 
основі цинку
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116.090.SG.6*
116.092.SG.6**

116.090.SM.6*
116.092.SM.6**

115.907.KK.6 115.907.SN.6 155.907.KM.6115.907.KN.6115.907.KH.6115.907.KJ.6

115.907.16.6 115.907.DW.6

115.906.JQ.6

Електронне/бесконтактне керування змивом

стандартне кріплення

Колір: панель і кнопка - 
чорний матовий, 
фарбований; декартивне 
кільце - чорний 
Матеріал: пластик 
Покриття: легко чиститься 

Колір: ппанель - білий; 
декоративне кільце - 
глянцевий хром
Матеріал: пластик

Колір: ппанель - білий; 
декоративне кільце - 
позолота
Матеріал: пластик

Колір: ппанель - 
глянцевий хром; 
декоративне кільце - 
матовий хром
Матеріал: пластик

Колір: ппанель - 
матовий хром; 
декоративне кільце - 
глянцевий хром
Матеріал: пластик

Колір: ппанель - матовий; 
декоративне кільце - 
поліроване
Матеріал: нержавіюча сталь
Покриття: легко чиститься

Колір: ппанель - 
чорний; декоративне 
кільце - гдянцевий хром
Матеріал: пластик

стандартне кріплення

Колір: панель і кнопка - 
чорний; декартивне 
кільце - чорне матове
Матеріал: пластик

Колір: панель - чорна, 
скло дзеркальне 
Матеріал: скло

Колір: скло дзеркальне 
Матеріал: скло

115.906.16.6 115.906.DW.6
з кріпленням на гвинтах з кріпленням на гвинтах Колір: панель і кнопка - 

матовий хром, 
фарбований, 
декартивне кільце - 
глянцевий хром 
Матеріал: пластик 
Покриття: легко 
чиститься 

(живлення від мережі) 

(живлення від мережі) 

115.620.JK.1 * 
115.625.JK.1 **

115.620.JL.1*
115.625.JL.1 **

Колір: панель - чорна
Матеріал: скло

Колір: панель - білий
Матеріал: скло

Колір: панель - лава
Матеріал: скло

Колір: панель - 
пісочно-сірий
Матеріал: скло

Колір: матовий 
Матеріал: нержавіюча 
сталь
Покриття: легко 
чистити

Колір: панель - 
декоративна накладна 
із матеріалу клієнта
Матеріал: скло

*для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см

** для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 8 см

Доступні клавіші SIGMA10 IR
(живлення від батарей) 

більш детальну інформацію 
                           можна знайти   

115.890.SN.6 *
115.856.SN.6 **
Колір: панель і кнопка - 
матові; декоративне 
кільце - поліроване  
Матеріал: нержавіюча 
сталь 
Покриття: легко 
чиститься 

115.890.16.6 *
115.856.16.6 **
Колір: панель і кнопка - 
чорний матовий 
фарбований; декоративне 
кільце - чорний 
Матеріал: нержавіюча сталь 
Покриття: легко чиститься 

115.890.DW.6 *
115.856.DW.6 **
Колір: панель і кнопка 
- чорний; декоративне 
кільце - чорний 
матовий
Матеріал: нержавіюча 
сталь 

(живлення від мережі) 

Доступні клавіші SIGMA10 IR
(живлення від батарей) 

більш детальну інформацію 
                           можна знайти   

Для систем електронного управління змивом додатково необхідно використовувати монтажний комплект Geberit 115.861.00.1

115.906.SN.1
Антивандальна  

Колір: кнопки - 
хромований матовий; 
декоративна смуга і 
рама - глянцевий хром
Матеріал: сплав на 
основі цинку
Покриття: легко 
чистити

Колір: кнопки - білий; 
декоративна смуга - 
дзеркальна; рамка - 
глянцевий хром 
Матеріал: рамка - 
сплав на основі цинку, 
кнопки - скло

Колір: кнопки - чорний; 
декоративна смуга - 
дзеркальна; рамка - 
глянцевий хром
Матеріал: рамка - 
сплав на основі цинку; 
кнопки - скло 

Колір: кнопки - лава; 
декоративна смуга - 
дзеркальна; рамка - 
глянцевий хром 
Матеріал: рамка - 
сплав на основі цинку; 
кнопки - скло

Колір: кнопки - пісочно 
сірий; декоративна 
смуга - дзеркальна; 
рамка - глянцевий хром
Матеріал: рамка - сплав 
на основі цинку; 
кнопки - скло

115.640.SJ.1 115.640.JK.1 115.640.JL.1

115.671.00.2 115.671.11.2 115.671.JM.2 115.671.JV.2

115.672.00.2 115.672.11.2 115.672.JM.2 115.672.JV.2

115.788.JV.2

115.670.00.2 115.670.11.2 115.670.JM.2 115.670.JV.2

115.788.21.2 115.788.JM.2115.788.11.2115.788.00.2

115.788.00.1 115.788.JK.2 115.788.JL.2

Колір: корпус і кнопки - 
хромований; панель - 
декоративна накладна 
із матеріалу клієнта
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на 
основі цинку

Колір: корпус і кнопки - 
хромований; панель - 
білий
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на 
основі цинку; панель - 
пластик

Колір: корпус і кнопки - 
хромований; панель - 
глянцевий хром
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на 
основі цинку; панель - 
латунь

Колір: корпус і кнопки - 
хромований; панель - 
чорний
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на 
основі цинку; панель - 
пластик

Колір: корпус і кнопки - 
хромований; панель - 
хромований матовий
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на основі 
цинку; панель - латунь
Покриття: легко 
чистити

Колір: корпус і кнопки - 
хромований; панель - 
сланець Mustang
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на основі 
цинку; панель - сланець 
(натуральний матеріал) 

Колір: корпус і кнопки - 
хромований;  панель - 
дзеркальне димчасте
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на 
основі цинку; панель - 
скло

Колір: корпус і кнопки - 
хромований; панель - 
декоративна накладна 
із матеріалу клієнта
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на 
основі цинку

Колір: корпус і кнопки - 
хромований, панель - 
лава
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на 
основі цинку; панель - 
скло

Колір: корпус і кнопки - 
хромований; панель - 
пісочно сірий
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на 
основі цинку; панель - 
скло

Колір: корпус і кнопки - 
хромований; панель - 
під бетон
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на основі 
цинку; панель - 
санфаянс

Колір: корпус і кнопки - 
хромований; панель - 
чорний горіх
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на основі 
цинку; панель - дерево 
(натуральний матеріал)  

Колір: корпус і кнопки - 
червоне золото; 
панель - декоративна 
накладна із матеріалу 
клієнта
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на 
основі цинку

Колір: корпус і кнопки - 
червоне золото, 
панель - білий
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на 
основі цинку; панель - 
пластик

Колір: корпус і кнопки - 
червоне золото, 
панель - чорний
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на 
основі цинку; панель - 
пластик

Колір: корпус і кнопки - 
червоне золото; 
панель - сланець
Mustang
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на 
основі цинку; панель - 
сланець (натуральний 
матеріал)

Колір: корпус і кнопки - 
червоне золото; 
панель - під бетон
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на основі 
цинку; панель - 
санфаянс

Колір: корпус і кнопки - 
червоне золото; 
панель - чорний горіх
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на основі 
цинку; панель - дерево 
(натуральний матеріал)  

Колір: корпус і кнопки - 
чорний хром; панель - 
декоративна накладна 
із матеріалу клієнта
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на 
основі цинку

Колір: корпус і кнопки - 
чорний хром; панель - 
білий
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на 
основі цинку; панель - 
пластик

Колір: корпус і кнопки - 
чорний хром;  панель - 
чорний
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на 
основі цинку; панель - 
пластик

Колір: корпус і кнопки - 
чорний хром;  панель - 
сланець Mustang
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на 
основі цинку; панель - 
сланець (натуральний 
матеріал)

Колір: корпус і кнопки - 
чорний хром;  
панель - під бетон
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на основі 
цинку; панель - 
санфаянс

Колір: корпус і кнопки - 
чорний хром;  
панель - чорний горіх
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на основі 
цинку; панель - дерево 
(натуральний матеріал)  

Колір: корпус і кнопки - 
латунь; панель - 
декоративна накладна 
із матеріалу клієнта
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на 
основі цинку

Колір: корпус і кнопки - 
латунь; панель - білий
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на 
основі цинку; панель - 
пластик

Колір: корпус і кнопки - 
латунь;  панель - 
чорний
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на 
основі цинку; панель - 
пластик

Колір: корпус і кнопки - 
латунь;  панель - 
сланець Mustang
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на 
основі цинку; панель - 
сланець (натуральний 
матеріал)

Колір: корпус і кнопки - 
латунь;  панель - під 
бетон
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на основі 
цинку; панель - 
санфаянс

Колір: корпус і кнопки - 
латунь;  панель - чорний 
горіх
Матеріал: корпус і 
кнопки - сплав на основі 
цинку; панель - дерево 
(натуральний матеріал)  
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МОДУЛЬ 
GEBERIT DUOFRESH 

CВІЖЕ ПОВІТРЯ ДЛЯ КОЖНОГО 

Проблема видалення неприємних запахів  
вже в минулому. Кухонні технології усунення 
запахів вже давно є невід’ємним стандартом. 
Geberit застосовує подібне рішення і для 
ванної кімнати. Йдеться про високоефективний 
спосіб очищення повітря порівняно  
з традиційними методами – розпиленням 
дезодорантів або відкриттям вікон.  
Із застосуванням модуля Geberit DuoFresh 
неприємний запах видаляється з чаші унітаза, 
очищається, проходячи через керамічний 
сотовий фільтр, і повертається чистим назад  
у приміщення.

МОДУЛЬ УСУНЕННЯ ЗАПАХІВ GEBERIT DUOFRESH
Geberit DuoFresh є корисним для всіх органів чуття. Модуль 
усунення запахів вмикається автоматично після виявлення 
присутності користувача, як тільки хтось сідає на унітаз. Він 
втягує повітря безпосередньо з чаші унітаза, після чого 
повертає його очищеним у приміщення. Модуль DuoFresh 
легко встановлюється у прихований бачок Geberit Sigma.

←

ДОСТУПНИЙ

Керамічний стільниковий фільтр 
та приймач для циліндриків є 
легкодоступними за панеллю 
змивної клавіші.

←

ЕФЕКТИВНИЙ І БЕЗШУМНИЙ

В керамічному стільниковому 
фільтрі повітря повністю 
очищається. Безшумний 
вентилятор подає очищене 
повітря назад у приміщення.

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ДИЗАЙНУ DUOFRESH
Модуль DuoFresh можна використовувати зі всіма механічними 
клавішами Geberit Sigma (Sigma01, 10, 20, 21, 30, 50).

SIGMA 12 CМ АРТИКУЛ

Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням  
і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh

115.050.21.2 глянцевий хром

115.050.BZ.2 антрацитово-сірий

Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням  
і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh

115.051.21.2  глянцевий хром

115.051.BZ.2  антрацитово-сірий

Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh 115.062.21.1 глянцевий хром

115.062.BZ.1 антрацитово-сірий

SIGMA 8 СМ

Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням  
і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh

115.052.21.2 глянцевий хром

115.052.BZ.2 антрацитово-сірий

Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням  
і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh

115.053.21.2 глянцевий  хром

115.053.BZ.2 антрацитово-сірий

Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh 115.063.21.1 глянцевий хром

115.063.BZ.1 антрацитово-сіий

Додаткові аксесуари

ОПИС АРТИКУЛ

Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, із кабелем 
живлення 1,8 м й комбінованою монтажною коробкою, для монтаж-
ної коробки

115.336.00.1

Монтажний комплект Geberit з блоком живлення  
для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В

115.861.00.6

Комплект електричної та комунікаційної монтажної коробки Geberit  
і мережевого блоку живлення для монтажного елемента  
для підвісного унітаза

116.098.00.1

Циліндрик Geberit DuoFresh ( 8 шт. у комплекті) 244.900.00.1

Приймач для циліндрів:
1.  Додаткова свіжість при кожному змиванні
2.  Необхідно використовувати 
      тільки циліндри Geberit
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109.100.00.1458.103.00.1 458.122.21.2 458.122.11.2111.153.00.1458.126.00.1

DELTA

115.107.11.1 115.107.21.1 115.107.46.1 115.108.00.1

115.119.DW.1

115.109.11.1 115.109.21.1 115.109.46.1

115.137.21.1 115.137.46.1115.137.11.1

115.119.11.1 115.119.46.1115.119.21.1

115.127.21.1115.127.11.1 115.127.46.1

Механічне керування змивом

Колір: панель і кнопки - 
альпійський білий 
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
глянцевий хром 
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
матовий хром 
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
альпійський білий 
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
глянцевий хром 
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
матовий хром 
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
альпійський білий 
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
глянцевий хром 
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
матовий хром 
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
альпійський білий 
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
альпійський білий 
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
глянцевий хром 
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
матовий хром 
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
чорний 
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
глянцевий хром 
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
матовий хром 
Матеріал: пластик

Колір: матовий 
Матеріал: нержавіюча 
сталь 

ЗМИВНІ КЛАВІШІ
GEBERIT DELTA.
ОНОВЛЕНИЙ 
АСОРТИМЕНТ

ЗМИВНІ КЛАВІШІ  GEBERIT
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115.080.KK.1115.080.KJ.1 115.080.JQ.1

111.060.00.1111.003.00.1 111.030.00.1

115.085.JQ.1

OMEGA
Механічне керування змивом

115.085.JT.1 115.085.01.1 115.085.11.1 115.085.DW.1115.085.14.1 115.085.16.1
Колір: панель і кнопки - 
білий матовий, 
фарбований; 
декоративні кільця - 
глянцевий хром 
Матеріал: пластик
Покриття: легко 
чиститься

Колір: панель і кнопки - 
білий матовий, 
фарбований; 
декоративні кільця - 
білий 
Матеріал: пластик
Покриття: легко 
чиститься

Колір: панель і кнопки - 
білий; декоративне 
кільце - білий матовий
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
чорний матовий, 
фарбований; 
декоративні кільця - 
глянцевий хром 
Матеріал: пластик
Покриття: легко 
чиститься

Колір: панель і кнопки - 
чорний; декоративні 
кільця - чорний матовий
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
глянцевий хром; 
декоративна смуга - 
матовий хром 
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
білий; декоративна 
смуга - глянцевий хром
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
білий; декоративна 
смуга - позолота
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
чорний; декоративна 
смуга - глянцевий хром
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
матовий хром фарбований; 
декоративна смуга - 
глянцевий хром
Матеріал: пластик
Покриття: легко чиститься

Колір: панель і кнопки - 
чорний матовий, 
фарбований; 
декоративні кільця - 
чорний 
Матеріал: пластик
Покриття: легко 
чиститься

Колір: панель і кнопки - 
глянцевий хром; 
декоративні кільця - 
матовий хром 
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
білий; декоративні 
кільця - глянцевий хром 
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
білий; декоративні 
кільця - позолота
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
чорний; декоративні 
кільця - глянцевий хром;
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
матовий хром фарбований; 
декоративні кільця - 
глянцевий хром
Матеріал: пластик
Покриття: легко чиститься

115.081.JK.1 115.081.JL.1

115.080.JT.1 115.080.01.1 115.080.11.1 115.080.16.1115.080.14.1 115.080.DW.1
Колір: панель і кнопки - 
білий матовий, 
фарбований; 
декоративна смуга - 
глянцевий хром 
Матеріал: пластик
Покриття: легко 
чиститься

Колір: панель і кнопки - 
білий матовий, 
фарбований; 
декоративна смуга - 
білий 
Матеріал: пластик
Покриття: легко 
чиститься

Колір: панель і кнопки - 
білий; декоративна 
смуга - білий матовий
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопки - 
чорний матовий, 
фарбований; 
декоративна смуга - 
глянцевий хром 
Матеріал: пластик
Покриття: легко 
чиститься

Колір: панель і кнопки - 
чорний матовий, 
фарбований; 
декоративна смуга - 
чорний 
Матеріал: пластик
Покриття: легко 
чиститься

Колір: кнопки - 
хромований матовий; 
декоративна смуга та 
рамка - глянцевий хром 
Матеріал: сплав на 
основі цинку
Покриття: легко 
чиститься

Колір: кнопки - білий; 
декоративна смуга - 
дзеркальний;  рамка - 
глянцевий хром
Матеріал: кнопки та 
декоративна смуга - 
скло;  рамка - сплав на 
основі цинку

Колір: кнопки - чорний; 
декоративна смуга - 
дзеркальний; рамка - 
глянцевий хром
Матеріал: кнопки і 
декоративна смуга - 
скло;  рамка - сплав на 
основі цинк

Колір: кнопки - лава; 
декоративна смуга - 
дзеркальна; рамка - 
глянцевий хром
Матеріал: кнопки та 
декоративна смуга - 
скло; рамка - сплан на 
основі цинк

Колір: кнопки - 
пісочно-сірий; 
декоративна смуга - 
дзеркальна;  рамка - 
глянцевий хром
Матеріал: кнопки і 
декоративна смуга - 
скло; рамка - сплав на 
основі цинк

Колір: панель і кнопки - 
чорний; декоративна 
смуга - чорний матовий 
Матеріал: пластик
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116.051.KV.1

116.053.KA.1 116.053.KV.1 116.054.21.1

116.052.21.1116.051.KA.1

116.055.KJ.1 116.055.KK.1 116.055.KM.1 116.055.KN.1

116.057.KJ.1 116.057.KK.1 116.057.KM.1 116.057.KN.1 116.057.SN.1

116.056.KJ.1 116.056.KK.1 116.056.KM.1 116.056.KN.1

ДИСТАНЦІЙНІ ЗМИВНІ КЛАВІШІ З ПНЕВМАТИЧНИМ ЗАДІЯННЯМ
ДЛЯ БАЧКІВ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ GEBERIT SIGMA 12 см, OMEGA I DELTA

ДИСТАНЦІЙНІ ЗМИВНІ КЛАВІШІ З ПНЕВМАТИЧНИМ ЗАДІЯННЯМ
ДЛЯ БАЧКІВ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ GEBERIT SIGMA 12 см, OMEGA I DELTA

ДИСТАНЦІЙНІ ЗМИВНІ КЛАВІШІ З ПНЕВМАТИЧНИМ ЗАДІЯННЯМ
ДЛЯ БАЧКІВ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ GEBERIT SIGMA 8 см

ДИСТАНЦІЙНІ ЗМИВНІ КЛАВІШІ З ПНЕВМАТИЧНИМ ЗАДІЯННЯМ
ДЛЯ БАЧКІВ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ GEBERIT SIGMA 8 см

Колір: кільце і кнопки - 
глянцевий хром; 
декоративне кільце - 
матовий хром
Матеріал: пластик

Колір: кільце і кнопки - 
глянцевий хром; 
декоративне кільце - 
матовий хром
Матеріал: пластик

Колір: кільце і кнопки - 
білий; декоративне 
кільце - глянцевий 
хром
Матеріал: пластик

Колір: кільце і кнопки - 
білий; декоративне 
кільце - позолота
Матеріал: пластик

Колір: кільце і кнопки - 
чорний; декоративне 
кільце - глянцевий 
хром
Матеріал: пластик

Колір: кільце і кнопки - 
матовий хром; 
декоративне кільце - 
глянцевий хром
Матеріал: пластик

Колір: кільце і кнопки - 
білий; декоративне 
кільце - глянцевий 
хром
Матеріал: пластик

Колір: кільце і кнопки - 
білий; декоративне 
кільце - позолота
Матеріал: пластик

Колір: кільце і кнопки - 
чорний; декоративне 
кільце - глянцевий 
хром
Матеріал: пластик

Колір: кільце і кнопки - 
матовий хром; 
декоративне кільце - 
глянцевий хром
Матеріал: пластик

Колір: кільце і кнопки - 
глянцевий хром; 
декоративне кільце - 
матовий хром
Матеріал: пластик

Колір: панель і кнопка  - 
хромований матовий
Матеріал: сплав на 
основі цинку
Покриття: легко 
чиститься
Приховане розміщення

Колір: панель - 
глянцевий хром; кнопки - 
матовий хром
Матеріал: пластик
Приховане розміщення

Колір: панель - білий; 
кнопки - хромований 
матовий
Матеріал: пластик
Приховане розміщення

Колір: панель - чорний; 
кнопки - хромований 
матовий
Матеріал: пластик
Приховане розміщення

Колір: панель і кнопка  - 
глянцевий хром
Матеріал: пластик
Приховане розміщення, 
виступаюча

Колір: панель і кнопка  - 
хромований матовий
Матеріал: сплав на 
основі цинку
Покриття: легко 
чиститься
Приховане розміщення

Колір: панель - 
глянцевий хром; кнопки - 
матовий хром
Матеріал: пластик
Приховане розміщення

Колір: панель - білий; 
кнопки - хромований 
матовий
Матеріал: пластик
Приховане розміщення

Колір: панель - чорний; 
кнопки - хромований 
матовий
Матеріал: пластик
Приховане розміщення

Колір: панель і кнопка  - 
глянцевий хром
Матеріал: пластик
Приховане розміщення, 
виступаюча

Колір: кільце і кнопки - 
білий; декоративне 
кільце - глянцевий 
хром
Матеріал: пластик

Колір: кільце і кнопки - 
білий; декоративне 
кільце - позолота
Матеріал: пластик

Колір: кільце і кнопки - 
чорний; декоративне 
кільце - глянцевий 
хром
Матеріал: пластик

Колір: кільце і кнопки - 
матовий хром; 
декоративне кільце - 
глянцевий хром
Матеріал: пластик

Колір: кільце і кнопки - імітація 
матової нержавіючої сталі: 
декоративне кільце - високоглянцеве 
поліроване
Матеріал: сплав на основі цинку
Покриття: легко чиститься

116.050.11.1

116.048.11.1

ДИСТАНЦІЙНІ ЗМИВНІ КЛАВІШІ З ПНЕВМАТИЧНИМ ЗАДІЯННЯМ
ДЛЯ БАЧКІВ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ GEBERIT SIGMA 12 см, OMEGA I DELTA

ДИСТАНЦІЙНІ ЗМИВНІ КЛАВІШІ З ПНЕВМАТИЧНИМ ЗАДІЯННЯМ
ДЛЯ БАЧКІВ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ GEBERIT SIGMA 8 см

116.040.21.1 116.040.46.1

116.046.11.1

116.040.11.1 116.042.21.1116.042.11.1 116.042.46.1 116.044.11.1

116.050.21.1 116.050.46.1

116.041.21.1

116.043.11.1 116.041.11.1

116.041.46.1

116.043.21.1 116.045.11.1116.047.11.1 116.043.46.1 116.049.11.1

Колір: альпійський білий
Матеріал: пластик
Приховане розміщення

Колір: глянцевий хром
Матеріал: пластик

Колір: матовий хром
Матеріал: пластик

Колір: альпійський білий
Матеріал: пластик

Колір: глянцевий хром
Матеріал: пластик

Колір: альпійський білий
Матеріал: пластик
Відкрите розміщення 

Колір: альпійський білий
Матеріал: пластик
Відкрите розміщення 

Колір: альпійський білий
Матеріал: пластик
Відкрите розміщення 

Колір: альпійський білий
Матеріал: пластик
Приховане розміщення 

Колір: альпійський білий
Матеріал: пластик
Відкрите розміщення  

Колір: альпійський білий
Матеріал: пластик
Приховане розміщення 

Колір: альпійський білий
Матеріал: пластик
Приховане розміщення 
виступаюча 

Колір: матовий хром
Матеріал: пластик

Колір: глянцевий хром
Матеріал: пластик

Колір: матовий хром
Матеріал: пластик

Колір: глянцевий хром
Матеріал: пластик

Колір: матовий хром
Матеріал: пластик

Колір: альпійський білий
Матеріал: пластик

Колір: глянцевий хром
Матеріал: пластик

Колір: матовий хром
Матеріал: пластик

Колір: альпійський білий
Матеріал: пластик
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Електронне/бесконтактне керування змивом

ТИП 01

ТИП 10

ТИП 30

BASIC

ТИП 50

116.021.11.5*
116.031.11.5** 
Колір: альпійський 
білий
Матеріал: сплав на 
основі цинку

116.021.21.5*
116.031.21.5** 
Колір: глянцевий 
хром 
Матеріал: сплав на 
основі цинку

116.021.46.5* 
116.031.46.5**
Колір: матовий хром 
Матеріал: сплав на 
основі цинку

116.025.KH.1* 
116.035.KH.1** 
Колір: панель - 
глянцевий хром; 
декоративне кільце - 
матовий хром 
Матеріал: сплав на 
основі цинку

116.025.KN.1*
116.035.KN.1**
Колір: панель - 
матовий хром; 
декоративне кільце - 
глянцевий хром 
Матеріал: сплав на 
основі цинку

116.025.SN.1*
116.035.SN.1** 
Колір: панель - 
матовий; декоративне 
кільце - поліроване
Матеріал: нержавіюча 
сталь 

116.025.KJ.1*
116.035.KJ.1**
Колір: панель - білий; 
декоративне кільце - 
глянцевий хром
Матеріал: сплав на 
основі цинку

116.025.KK.1*
116.035.KK.1**
Колір: панель - білий; 
декоративне кільце - 
позолота
Матеріал: сплав на 
основі цинку

116.025.KL.1*
116.035.KL.1** 
Колір: панель - білий; 
декоративне кільце - 
матовий хром
Матеріал: сплав на 
основі цинку

116.025.KM.1*
116.035.KM.1**
Колір: панель - 
чорний; декоративне 
кільце - глянцевий 
хром
Матеріал: сплав на 
основі цинку

116.027.KH.1* 
116.037.KH.1** 
Колір: глянцевий 
хром 
Матеріал: сплав на 
основі цинку

115.817.11.5* 
115.818.11.5**  
Колір: альпійський 
білий  
Матеріал: пластик

115.026.GH.1*
115.036.GH.1**
Колір: хромований, 
матовий  
Матеріал: сплав на 
основі цинку

115.026.QB.1*
115.036.QB.1** 
Колір: червоне 
золото / матовий  
Матеріал: сплав 
на основі цинку 
Покриття: легко 
чистити

115.026.QD.1*
115.036.QD.1** 
Колір: чорний хром / 
матовий  
Матеріал: сплав 
на основі цинку 
Покриття: легко 
чистити

116.026.QF.1*
116.036.QF.1** 
Колір: латунь / 
матовий  
Матеріал: сплав 
на основі цинку 
Покриття: легко 
чистити

116.027.KJ.1* 
116.037.KJ.1**
Колір: альпійський 
білий 
Матеріал: сплав на 
основі цинку

115.817.46.5*
115.818.46.5** 
Колір: матовий хром
Матеріал: пластик

116.027.KM.1*
116.037.KJ.1** 
Колір: чорний  
RAL 9005
Матеріал: сплав на 
основі цинку

116.027.KN.1*
116.037.KJ.1**
Колір: матовий хром
Матеріал: сплав на 
основі цинку

116.027.KX.1* 
116.037.KJ.1**
Колір: хромований, 
матовий
Матеріал: сплав на 
основі цинку

СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ ПІСУАРА

Пневматичне керування змивом

ТИП 01

ТИП 10

ТИП 30

116.011.11.5 
Колір: альпійський 
білий 
Матеріал: пластик

111.616.00.1 
Монтажний елемент 
Geberit Duofix для 
пісуара,  
112–130 см,  
універсальний

111.676.00.1 
Монтажний елемент 
Geberit Duofix для 
пісуара,  
112–130 см,  
універсальний,  
для розпилювальної 
головки

111.665.00.5
Монтажний елемент 
Geberit Duofix для 
пісуара,  
130 см,  
універсальний,  
для системи керування 
змивом пісуара Basic

116.015.KH.1 
Колір: панель й 
кнопка - глянцевий 
хром; декоративне 
кільце - матовий хром 
Матеріал: пластик

116.025.16.1* 
116.035.16.1**  
Колір: панель - чорний матовий 
фарбований; декоративне кільце - 
чорний 
Матеріал: сплав на основі цинку
Покриття: легко чистити

116.015.KN.1 
Колір: панель й 
кнопка - матовий 
хром; декоративне 
кільце - глянцевий 
хром 
Матеріал: пластик

116.017.KH.1 
Колір: панель й 
кнопка - глянцевий 
хром; декоративна 
смуга - матовий хром 
Матеріал: пластик

116.017.KJ.1 
Колір: панель й 
кнопка - білий; 
декоративна смуга - 
глянцевий хром 
Матеріал: пластик

116.017.KK.1 
Колір: панель й 
кнопка - білий; 
декоративна смуга - 
позолота 
Матеріал: пластик

116.017.KL.1 
Колір: панель - 
білий; кнопка - 
матовий хром
Матеріал: пластик

116.017.KM.1 
Колір: панель: чорний 
/ високоглянцева; 
декоративна смуга - 
глянцевий хром
Матеріал: пластик

116.017.KN.1 
Колір: панель й 
кнопка - матовий 
хром; декоративна 
смуга - глянцевий 
хром
Матеріал: пластик

116.015.SN.1 
Колір: панель й 
кнопка - матовий; 
декоративне кільце - 
поліроване
Матеріал: нержавіюча 
сталь 

116.015.KJ.1
Колір: панель й 
кнопка - білий; 
декоративне кільце - 
глянцевий хром
Матеріал: пластик

116.025.DW.1* 
116.035.DW.1** 
Колір: панель - чорний; 
декоративне кільце - чорний 
матовий
Матеріал: сплав на основі цинку

116.015.KK.1
Колір: панель й 
кнопка - білий; 
декоративне кільце - 
позолота
Матеріал: пластик

116.015.KL.1
Колір: панель - білий; 
декоративне кільце 
і кнопка - матовий 
хром
Матеріал: пластик

116.015.KM.1
Колір: панель й 
кнопка - чорний; 
декоративне кільце - 
глянцевий хром
Матеріал: пластик

116.011.21.5 
Колір: глянцевий 
хром 
Матеріал: пластик

116.011.46.5 
Колір: матовий хром
Матеріал: пластик

116.016.11.5 
Колір: альпійський 
білий 
Матеріал: сплав 
на основі цинку / 
пластик

116.015.16.1
Колір: панель й 
кнопка - чорний 
матовий фарбований; 
декоративне кільце - 
чорний
Матеріал: пластик
Покриття: легко 
чистити

116.015.DW.1
Колір: панель й 
кнопка - чорний; 
декоративне кільце - 
чорний матовий
Матеріал: пластик

116.017.16.1
Колір: панель і кнопка - 
чорний матовий фарбований; 
декоративна смуга - чорний
Матеріал: пластик
Покриття: легко чистити

116.017.DW.1
Колір: панель і кнопка - чорний; 
декоративна смуга - чорний 
матовий
Матеріал: пластик

116.027.16.1*
116.037.16.1**
Колір: панель - чорний 
матовий фарбований
Матеріал: сплав на 
основі цинку
Покриття: легко 
чистити

116.016.DW.5 
Колір: чорний RAL 
9005 
Матеріал: сплав на 
основі цинку / пластик

ТИП 50

116.016.GH.5 
Колір: хромований, 
матовий
Матеріал: сплав на 
основі цинку / латунь

116.017.KJ.1 
Колір: лава 
Матеріал: сплав на 
основі цинку / скло

116.016.JL.5 
Колір: пісочно-сірий 
Матеріал: сплав на 
основі цинку / скло

116.016.SD.5
Колір: скло димчасте 
дзеркальне
Матеріал: сплав на 
основі цинку / скло

Можливе підключення: *живлення від мережі, **живлення від батарей
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ТОВ «Геберіт Трейдінг»
04073 Україна, Київ,
просп. Степана Бандери, 9,
корпус 6, вхід 5А, офіс 6-301
geberit.ua@geberit.com

Кол-центр: 0 800 502 606
(дзвінки зі стаціонарних та
мобільних номерів в межах України –
безкоштовно)

www.geberit.ua 
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