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СТВОРІТЬ СВІЙ
ОСОБЛИВИЙ ІНТЕР'ЄР
Це не просто ванна кімната, це ванна кімната вашої мрії. Ви  
вибираєте плитку, яка підкреслить ваш стиль. Ви не бажаєте йти на 
компроміс у виборі змішувача для умивальника. Тут ви знайдете  
ідеальні змивні клавіші, які стануть останнім штрихом в інтер'єрі  
вашої ванної кімнати. Тому що Geberit поєднує візуальну елегантність 
з інноваційною функціональністю.

ВІДЧУЙТЕ СЕБЕ ДИЗАЙНЕРОМ!
У цій брошурі наведені зображення різних змивних клавіш в натуральну величину. Перегорніть 
ліву частину брошури, прикладіть зображення до стіни і дайте волю своїй фантазії!
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ВАША ВАННА КІМНАТА,  
ВАШ ДИЗАЙН
Виберіть змивні клавіші, які подобаються саме вам.
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ПРЯМОКУТНІ 30
Змивні клавіші Geberit Sigma30, Omega30, 
Sigma50, Sigma60, Omega60, Sigma70 
та Geberit тип 70 з дистанційним змивом

ДИЗАЙН ТА 
ТРЕНДИ 06

РІШЕННЯ У ВИГЛЯДІ 
КОЛА 46
Змивні клавіші Geberit Sigma01, Sigma10, 
Sigma20, Omega20, Sigma21, а також 
Geberit тип 01 та тип 10 з дистанційним змивом

БЕЗКОНТАКТНІ 62
Змивні клавіші Geberit Sigma80 та Sigma10

ІНДИВІДУАЛЬНІ 68
Змивні клавіші Geberit Sigma21, Sigma50 

ВИГІДНЕ РІШЕННЯ  76
Змивні клавіші Geberit Delta       

та Sigma70

ДИЗАЙНЕРСЬКА ЛІНІЙКА
GEBERIT 86
Єдиний дизайн

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ 
GEBERIT 94
Вибір створює стиль

НОВИНКА
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ДИЗАЙН
ТА ТРЕНДИ
Правильний вибір дизайну ванної кімнати 
гарантує, що будуть враховані всі нюанси. 
Змивні клавіші в модних металевих відтінках 
ідеально поєднуються з останніми тенденція-
ми в оформленні змішувачів, а панелі зі скла, 
під бетон, сланець Mustang і чорний горіх гар-
монійно вписуються майже в будь-який стиль 
декору. Ідеальна комбінація для ванної кімнати 
вашої мрії чекає, коли ви зробите вибір.
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ЧЕРВОНЕ  
ЗОЛОТО
Насичений колір дарує відчуття тепла і чу-
дово поєднується з розкішними панелями 
в світлих або темних відтінках.
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Кільця з червоного золота для великих і малих кнопок 
змиву підкреслюють вишуканий вигляд основного матеріалу 
панелі.

GEBERIT SIGMA21

Корпус клавіші та декоративні кільця: 
червоне золото; 
декоративна панель та кнопки: білі
115.650.SI.1

Корпус клавіші та декоративні кільця: 
червоне золото; 
декоративна панель та кнопки: сланець 
Mustang 
115.650.JM.1

Корпус клавіші та декоративні кільця: 
червоне золото; 
декоративна панель та кнопки: під бетон 
115.650.JV.1

Корпус клавіші та декоративні кільця: 
червоне золото; 
декоративна панель та кнопки: чорні
115.650.SJ.1

Корпус клавіші та декоративні кільця: 
червоне золото; 
декоративна панель та кнопки: чорний горіх 
115.650.JX.1

Більше варіантів Geberit Sigma21 див. на 
стор. 56.
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Корпус клавіші та кнопки: червоне золото; 
декоративна панель: біла
115.670.11.2

Корпус клавіші та кнопки: червоне золото; 
декоративна панель: сланець Mustang 
115.670.JM.2

Більше варіантів Geberit Sigma50 див. на 
стор. 38.

Корпус клавіші та кнопки: червоне золото; 
декоративна панель: під бетон
115.670.JV.2

Корпус клавіші та кнопки: червоне золото; 
декоративна панель: чорна
115.670.DW.2

Корпус клавіші та кнопки: червоне золото; 
декоративна панель: чорний горіх
115.670.JX.2

GEBERIT SIGMA50
Матовий відтінок трохи випуклих кнопок доповнює ефект тепла, 
який випромінюється кольором червоного золота.
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Корпус клавіші та кнопки: червоне золото; 
декоративна панель: біла
115.670.11.2

Корпус клавіші та кнопки: червоне золото; 
декоративна панель: сланець Mustang 
115.670.JM.2

Більше варіантів Geberit Sigma50 див. на 
стор. 38.

Корпус клавіші та кнопки: червоне золото; 
декоративна панель: під бетон
115.670.JV.2

Корпус клавіші та кнопки: червоне золото; 
декоративна панель: чорна
115.670.DW.2

Корпус клавіші та кнопки: червоне золото; 
декоративна панель: чорний горіх
115.670.JX.2

GEBERIT SIGMA50
Матовий відтінок трохи випуклих кнопок доповнює ефект тепла, 
який випромінюється кольором червоного золота.
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ЧОРНИЙ ХРОМ
Тонка елегантність чорного хрому – прекрасне до-
повнення до темних відтінків і контрастних рішень 
із темними і світлими кольорами, які характерні для 
сучасного дизайну ванних кімнат.
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GEBERIT SIGMA21
Незалежно від того, використовуються контрастні або 
однотонні дизайнерські рішення, тонкі чорні хромовані кільця 
підкреслюють стильний вигляд панелі.

Корпус клавіші та декоративні кільця: 
чорний хром; 
декоративна панель та кнопки: сланець 
Mustang
115.651.JM.1

Корпус клавіші та декоративні кільця: 
чорний хром; 
декоративна панель та кнопки: під бетон
115.651.JV.1

Корпус клавіші та декоративні кільця: 
чорний хром; 
декоративна панель та кнопки: чорний горіх
115.651.JX.1

Корпус клавіші та декоративні кільця: 
чорний хром; 
декоративна панель та кнопки: білі
115.651.SI.1

Корпус клавіші та декоративні кільця: 
чорний хром; 
декоративна панель та кнопки: чорні
115.651.SJ.1

Більше варіантів Geberit Sigma21 див. на 
стор. 56
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GEBERIT SIGMA50
Матовий відтінок кнопок надає їм шикарний вигляд у стилі лофт.

Більше варіантів Geberit Sigma50 див. на 
стор. 38

Корпус клавіші та кнопки: чорний хром; 
декоративна панель: сланець Mustang
115.671.JM.2

Корпус клавіші та кнопки: чорний хром; 
декоративна панель: під бетон
115.671.JV.2

Корпус клавіші та кнопки: чорний хром; 
декоративна панель: чорний горіх
115.671.JX.2

Корпус клавіші та кнопки: чорний хром; 
декоративна панель: біла
115.671.11.2

Корпус клавіші та кнопки: чорний хром; 
декоративна панель: чорна
115.671.DW.2
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GEBERIT SIGMA50
Матовий відтінок кнопок надає їм шикарний вигляд у стилі лофт.

Більше варіантів Geberit Sigma50 див. на 
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115.671.JX.2

Корпус клавіші та кнопки: чорний хром; 
декоративна панель: біла
115.671.11.2

Корпус клавіші та кнопки: чорний хром; 
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115.671.DW.2

15

document1767002056399279417.indd   15 30.07.2020   15:24:59



Класичний відтінок латуні знов відрод-
жується у дизайні. Додайте нотку гламуру 
у вашу ванну кімнату.

ЛАТУНЬ 
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GEBERIT SIGMA21
Теплі та блискучі латунні кільця прекрасно виділяються на тлі 
всієї панелі та доповнюють її. 

Корпус клавіші та декоративні кільця: 
латунь; 
декоративна панель та кнопки: сланець 
Mustang
115.652.JM.1

Корпус клавіші та декоративні кільця: 
 латунь; 
декоративна панель та кнопки: під бетон
115.652.JV.1

Корпус клавіші та декоративні кільця: 
латунь; 
декоративна панель та кнопки: чорний горіх
115.652.JX.1

Корпус клавіші та декоративні кільця: 
латунь; 
декоративна панель та кнопки: біла
115.652.SI.1

Корпус клавіші та декоративні кільця: 
латунь; 
декоративна панель та кнопки: чорна
115.652.SJ.1

Більше варіантів Geberit Sigma21 див. на 
стор. 56.
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GEBERIT SIGMA50
Матовий колір змивних клавіш надає золотистій латуні 
яскравий блиск.

Більше варіантів Geberit Sigma50 див. на 
стор. 38.

Корпус клавіші та кнопки: латунь; 
декоративна панель: сланець Mustang
115.672.JM.2

Корпус клавіші та кнопки: латунь; 
декоративна панель: під бетон
115.672.JV.2

Корпус клавіші та кнопки: латунь; 
декоративна панель: чорний горіх
115.672.JX.2

Корпус клавіші та кнопки: латунь; 
декоративна панель: біла
115.672.11.2

Корпус клавіші та кнопки: латунь; 
декоративна панель: чорна
115.672.DW.2
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GEBERIT SIGMA50
Матовий колір змивних клавіш надає золотистій латуні 
яскравий блиск.
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Корпус клавіші та кнопки: латунь; 
декоративна панель: сланець Mustang
115.672.JM.2
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ХРОМ
Цей класичний для ванних кімнат ме-
тал відкриває абсолютно нові сторони 
дизайну – глянцеві і матові елементи 
чудово поєднуються з модною панел-
лю клавіші.
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GEBERIT SIGMA21
Хромовані кільця чудово виділяють панель під бетон в стилі 
лофт або під натуральний горіх. Клавіші Sigma21 із хромова-
ними кільцями також доступні в інших кольорах і з іншими 
панелями. 

Корпус клавіші та декоративні кільця: 
хром; 
декоративна панель та кнопки: під бетон
115.884.JV.1

Корпус клавіші та декоративні кільця: 
хром; 
декоративна панель та кнопки: чорний горіх 
115.884.JX.1

Більше варіантів Geberit Sigma21 див. на 
стор. 56.
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GEBERIT SIGMA50
Матовий дизайн забезпечує ідеальний вигляд цих клавіш 
змиву. Змивні клавіші Sigma50 із хромованими кнопками також 
доступні в інших кольорах і з декоративними панелями.

Більше варіантів Geberit Sigma50 див. на 
стор. 38.

Корпус клавіші та кнопки: хром; 
декоративна панель: під бетон
115.788.JV.2

Корпус клавіші та кнопки: хром; 
декоративна панель: чорний горіх 
115.788.JX.2
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GEBERIT SIGMA50
Матовий дизайн забезпечує ідеальний вигляд цих клавіш 
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Прекрасний колір інтер'єру – чорний – 
тепер популярний і в ванних кімнатах. 
Неперевершена інтерпретація Geberit 
відрізняється взаємодоповненням 
глянцевих і матових елементів.

ЧОРНИЙ 
НА ЧОРНОМУ

25
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25
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Вишукані матові і глянцеві панелі дозволяють 
побачити цей класичний дизайн під абсолютно 
новим кутом. Стильні кільця і смужки 
підкреслюють і тонко акцентують однотонні ко-
льорові рішення.

БІЛИЙ
НА БІЛОМУ

27
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Вишукані матові і глянцеві панелі дозволяють 
побачити цей класичний дизайн під абсолютно 
новим кутом. Стильні кільця і смужки 
підкреслюють і тонко акцентують однотонні ко-
льорові рішення.

БІЛИЙ
НА БІЛОМУ
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GEBERIT SIGMA20
Чітко окреслені кільця на глянцевій або матовій декоративній 
панелі оживляють класичні чорні і білі відтінки. Панелі з матовим 
покриттям мають легкоочисну поверхню.

Декоративна панель та кнопки: чорні; 
декоративні кільця: чорні матові
115.882.DW.1

Декоративна панель та кнопки: чорні матові; 
декоративні кільця: чорні
115.882.16.1, легкоочисна поверхня

Декоративна панель та кнопки: білі; 
декоративні кільця: білі матові
115.882.11.1

Декоративна панель та кнопки: білі матові; 
декоративні кільця: білі
115.882.01.1, легкоочисна поверхня

Більше варіантів Geberit Sigma20 див. на 
стор. 52.
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GEBERIT SIGMA30
Чіткі геометричні форми і великий розмір змивних клавіш 
пом'якшуються широкою смужкою знизу. Матові панелі 
мають легкоочисне покриття.

Більше варіантів Geberit Sigma30 див. на 
стор. 34.

Декоративна панель та кнопки: матові чорні; 
смужка: чорна
115.883.16.1, легкоочисна поверхня

Декоративна панель та та кнопки: чорні; 
смужка: матова чорна
115.883.DW.1

Декоративна панель та кнопкиі: матові білі; 
смужка: біла
115.883.01.1, легкоочисна поверхня

Декоративна панель та кнопки: білі; 
смужка: матова біла
115.883.11.1
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GEBERIT SIGMA30
Чіткі геометричні форми і великий розмір змивних клавіш 
пом'якшуються широкою смужкою знизу. Матові панелі 
мають легкоочисне покриття.

Більше варіантів Geberit Sigma30 див. на 
стор. 34.

Декоративна панель та кнопки: матові чорні; 
смужка: чорна
115.883.16.1, легкоочисна поверхня

Декоративна панель та та кнопки: чорні; 
смужка: матова чорна
115.883.DW.1

Декоративна панель та кнопкиі: матові білі; 
смужка: біла
115.883.01.1, легкоочисна поверхня

Декоративна панель та кнопки: білі; 
смужка: матова біла
115.883.11.1
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ЕСТЕТИКА БЕЗ 
КОМПРОМІСІВ
Максимум індивідуальності. Продукція Geberit уособлює 
ненав'язливу і безвідмовну роботу, незрівнянну зручність 
і довговічність. Видимим залишається лише один елемент 
управління сантехнічною системою – змивна клавіша. Ви-
беріть клавішу з широкого асортименту Geberit, яка най-
краще підходить для вашої ванної кімнати. Інноваційні та 
практичні клавіші Geberit додадуть індивідуальності у ваш 
інтер'єр.
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GEBERIT SIGMA30
ЗМИВ-СТОП

 → Доступна панель з матовим покриттям.
 → Змив-стоп для економії води.
 → Відлитий під тиском корпус із 
 довговічного цинку.
 → Велика кнопка для активації змиву.
 → Доступний подібний дизайн змивної клавіші 
 для пісуарів.
 → Можна додати приймач для 
 циліндриків (див. стор. 98).
 → Підходить для модуля Geberit DuoFresh 
 (див. стор. 100).
 → Доступна легкоочисна поверхня (примітка*)

матовий хром / глянцевий
хром /  матовий хром
115.893.KX.1*

матовий чорний / глянце-
вий хром / матовий чорний
115.893.14.1*

білий / глянцевий хром / 
білий
115.893.KJ.1
115.893.JT.1* (матовий)

глянцевий хром / матовий 
хром / глянцевий хром
115.893.KY.1

позолота
115.893.45.1
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32

GEBERIT SIGMA30
ЗМИВ-СТОП

 → Доступна панель з матовим покриттям.
 → Змив-стоп для економії води.
 → Відлитий під тиском корпус із 
 довговічного цинку.
 → Велика кнопка для активації змиву.
 → Доступний подібний дизайн змивної клавіші 
 для пісуарів.
 → Можна додати приймач для 
 циліндриків (див. стор. 98).
 → Підходить для модуля Geberit DuoFresh 
 (див. стор. 100).
 → Доступна легкоочисна поверхня (примітка*)

матовий хром / глянцевий
хром /  матовий хром
115.893.KX.1*

матовий чорний / глянце-
вий хром / матовий чорний
115.893.14.1*

білий / глянцевий хром / 
білий
115.893.KJ.1
115.893.JT.1* (матовий)

глянцевий хром / матовий 
хром / глянцевий хром
115.893.KY.1

позолота
115.893.45.1
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GEBERIT SIGMA30

 → Нові варіанти кольорів наведені на стор. 29.
 → Доступна панель з матовим покриттям.
 → Подвійний змив для економії води.
 → Виріб виконаний із високоякісного пластику.
 → Доступний подібний дизайн змивної клавіші 
 для пісуарів.
 → Можна додати приймач для циліндриків 
 (див. стор. 98).
 → Підходить для модуля Geberit DuoFresh 
 (див. стор. 100).
 → Доступна легкоочисна поверхня (примітка*)

глянцевий хром / матовий 
хром / глянцевий хром
115.883.KH.1

матовий хром / глянцевий 
хром / матовий хром / лег-
коочисна поверхня
115.883.JQ.1

білий / глянцевий хром / 
білий
115.883.KJ.1
115.883.JT.1* (матовий)

білий / позолота / білий
115.883.KK.1

білий / матовий хром / ма-
товий хром
115.883.KL.1

чорний / глянцевий хром 
/ чорний
115.883.KM.1
115.883.14.1* (матовий)

матовий хром / глянцевий 
хром / матовий хром
115.883.KN.1
115.883.JQ.1*
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34

GEBERIT SIGMA30

 → Нові варіанти кольорів наведені на стор. 29.
 → Доступна панель з матовим покриттям.
 → Подвійний змив для економії води.
 → Виріб виконаний із високоякісного пластику.
 → Доступний подібний дизайн змивної клавіші 
 для пісуарів.
 → Можна додати приймач для циліндриків 
 (див. стор. 98).
 → Підходить для модуля Geberit DuoFresh 
 (див. стор. 100).
 → Доступна легкоочисна поверхня (примітка*)

глянцевий хром / матовий 
хром / глянцевий хром
115.883.KH.1

матовий хром / глянцевий 
хром / матовий хром / лег-
коочисна поверхня
115.883.JQ.1

білий / глянцевий хром / 
білий
115.883.KJ.1
115.883.JT.1* (матовий)

білий / позолота / білий
115.883.KK.1

білий / матовий хром / ма-
товий хром
115.883.KL.1

чорний / глянцевий хром 
/ чорний
115.883.KM.1
115.883.14.1* (матовий)

матовий хром / глянцевий 
хром / матовий хром
115.883.KN.1
115.883.JQ.1*
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GEBERIT OMEGA30

 → Шість варіантів кольору.

 → Подвійний змив для економії води.

 → Виріб виконаний із високоякісного 
 пластику.

 → Малі габарити.

 → Фронтальне або горизонтальне 
 розташування клавіші.

 → Доступний подібний дизайн змивної клавіші
 для пісуарів.

 → Доступна легкоочисна поверхня (примітка*)

глянцевий хром / матовий 
хром / глянцевий хром
115.080.KH.1

матовий хром / глянцевий 
хром / матовий хром
115.080.KN.1
115.080.JQ.1*/**

чорний / глянцевий хром / 
чорний
115.080.KM.1

білий / позолота / білий
115.080.KK.1

білий / глянцевий хром / білий
115.080.KJ.1

білий / матовий хром /
матовий хром
115.080.KL.1

** Доступні станом на 01.07.2020.
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25% Показано в натуральну величину, що на 25% менше, ніж змивна клавіша Geberit Sigma30.
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36

GEBERIT OMEGA30

 → Шість варіантів кольору.

 → Подвійний змив для економії води.

 → Виріб виконаний із високоякісного 
 пластику.

 → Малі габарити.

 → Фронтальне або горизонтальне 
 розташування клавіші.

 → Доступний подібний дизайн змивної клавіші
 для пісуарів.

 → Доступна легкоочисна поверхня (примітка*)

глянцевий хром / матовий 
хром / глянцевий хром
115.080.KH.1

матовий хром / глянцевий 
хром / матовий хром
115.080.KN.1
115.080.JQ.1*/**

чорний / глянцевий хром / 
чорний
115.080.KM.1

білий / позолота / білий
115.080.KK.1

білий / глянцевий хром / білий
115.080.KJ.1

білий / матовий хром /
матовий хром
115.080.KL.1

** Доступні станом на 01.07.2020.
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25% Показано в натуральну величину, що на 25% менше, ніж змивна клавіша Geberit Sigma30.
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GEBERIT SIGMA50

 → Нові варіанти кольорів наведені на стор. 11.
 → Подвійний змив для економії води.
 → Панель зі скла, cланцю, пластику або металу.
 → Корпус із довговічного цинку.
 → Доступний подібний дизайн змивної клавіші
 для пісуарів.
 → Дизайн клавіші без обрамлення.
 → Можна додати приймач для 
 циліндриків (див. стор. 98).
 → Підходить для модуля Geberit DuoFresh 
 (див. стор. 100).
 → Можлива декоративна накладка із 
 матеріалу клієнта (див. стор. 70).
 → Доступна легкоочисна поверхня (примітка*)

скло умбра
115.788.SQ.2

скло пісок
115.788.TG.2

глянцевий хром
115.788.21.2

матовий хром
115.788.GH.2*

сланець Mustang
115.788.JM.2

чорний RAL 9005
115.788.DW.2

cкло дзеркальне
димчасте
115.788.SD.2

альпійський білий
115.788.11.2
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GEBERIT SIGMA50

 → Нові варіанти кольорів наведені на стор. 11.
 → Подвійний змив для економії води.
 → Панель зі скла, cланцю, пластику або металу.
 → Корпус із довговічного цинку.
 → Доступний подібний дизайн змивної клавіші
 для пісуарів.
 → Дизайн клавіші без обрамлення.
 → Можна додати приймач для 
 циліндриків (див. стор. 98).
 → Підходить для модуля Geberit DuoFresh 
 (див. стор. 100).
 → Можлива декоративна накладка із 
 матеріалу клієнта (див. стор. 70).
 → Доступна легкоочисна поверхня (примітка*)

скло умбра
115.788.SQ.2

скло пісок
115.788.TG.2

глянцевий хром
115.788.21.2

матовий хром
115.788.GH.2*

сланець Mustang
115.788.JM.2

чорний RAL 9005
115.788.DW.2

cкло дзеркальне
димчасте
115.788.SD.2

альпійський білий
115.788.11.2

document4337954126293672925.indd   38 30.07.2020   15:26:56

39

document4337954126293672925.indd   39 30.07.2020   15:26:57



40

GEBERIT SIGMA60

 → Подвійний змив для економії води.

 → На вибір доступна панель з
 високоякісного металу або скла.

 → Монтаж врівень із поверхнею стіни.

 → Додатковий елемент – накладна рамка.

 → Дизайн, який отримав нагороди.

 → Доступна легкоочисна поверхня (примітка*)

скло умбра
115.640.SQ.1

скло чорне
115.640.SJ.1

скло біле
115.640.SI.1

хром матовий
115.640.GH.1*
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24% Показано в натуральну величину, що на 24% менше, ніж змивна клавіша Geberit Sigma20.
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GEBERIT SIGMA60

 → Подвійний змив для економії води.

 → На вибір доступна панель з
 високоякісного металу або скла.

 → Монтаж врівень із поверхнею стіни.

 → Додатковий елемент – накладна рамка.

 → Дизайн, який отримав нагороди.

 → Доступна легкоочисна поверхня (примітка*)

скло умбра
115.640.SQ.1

скло чорне
115.640.SJ.1

скло біле
115.640.SI.1

хром матовий
115.640.GH.1*
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41

24% Показано в натуральну величину, що на 24% менше, ніж змивна клавіша Geberit Sigma20.
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GEBERIT OMEGA60

 → Подвійний змив для економії води.

 → Панель зі скла або металу на вибір.

 → Неймовірно малі габарити.

 → Монтаж врівень із поверхнею стіни.

 → Додатковий елемент – накладна рамка.

 → Фронтальне або горизонтальне положення.

 → Доступна легкоочисна поверхня (примітка*)

скло умбра
115.081.SQ.1

скло чорне
115.081.SJ.1

скло біле
115.081.SI.1

матовий хром
115.081.GH.1*
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32% Показано в натуральну величину, що на 32% менше, ніж змивна клавіша Geberit Sigma60.
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GEBERIT OMEGA60

 → Подвійний змив для економії води.

 → Панель зі скла або металу на вибір.

 → Неймовірно малі габарити.

 → Монтаж врівень із поверхнею стіни.

 → Додатковий елемент – накладна рамка.

 → Фронтальне або горизонтальне положення.

 → Доступна легкоочисна поверхня (примітка*)

скло умбра
115.081.SQ.1

скло чорне
115.081.SJ.1

скло біле
115.081.SI.1

матовий хром
115.081.GH.1*
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43

32% Показано в натуральну величину, що на 32% менше, ніж змивна клавіша Geberit Sigma60.
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GEBERIT SIGMA70

 → Подвійний змив для економії води.
 → На вибір доступна панель зі скла або 
 нержавіючої сталі.
 → Натискання кнопки з мінімальним зусиллям.
 → Змив заснований на гідравлічному 
 сервоприводі.
 → Просте очищення.
 → Дизайн паруючої в повітрі клавіші.
 → Можлива декоративна накладка з 
 матеріалу клієнта (див. стор. 72).
 → Доступна легкоочисна поверхня (примітка ***)

нержавіюча сталь матова
115.620.FW.1 * / ***
115.625.FW.1 ** / ***

cкло чорне
115.620.SJ.1 *
115.625.SJ.1 **

скло умбра
115.620.SQ.1 *
115.625.SQ.1 **

скло біле
115.620.SI.1 *
115.625.SI.1 **

115.620.00.1 *
115.625.00.1 **
можлива декоративна 
наклада із матеріалу клієнта

* Для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 12 cм.    ** Для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 8 cм.
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GEBERIT SIGMA70

 → Подвійний змив для економії води.
 → На вибір доступна панель зі скла або 
 нержавіючої сталі.
 → Натискання кнопки з мінімальним зусиллям.
 → Змив заснований на гідравлічному 
 сервоприводі.
 → Просте очищення.
 → Дизайн паруючої в повітрі клавіші.
 → Можлива декоративна накладка з 
 матеріалу клієнта (див. стор. 72).
 → Доступна легкоочисна поверхня (примітка ***)

нержавіюча сталь матова
115.620.FW.1 * / ***
115.625.FW.1 ** / ***

cкло чорне
115.620.SJ.1 *
115.625.SJ.1 **

скло умбра
115.620.SQ.1 *
115.625.SQ.1 **

скло біле
115.620.SI.1 *
115.625.SI.1 **

115.620.00.1 *
115.625.00.1 **
можлива декоративна 
наклада із матеріалу клієнта

* Для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 12 cм.    ** Для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 8 cм.
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ІДЕАЛЬНА  
ФОРМА – КОЛО
Плавні лінії створюють особливу атмосферу у ванній кім-
наті. Удосконалити форму кола неможливо, її можна лише 
змінити за розміром або за місцем розташування.  В змивних 
клавішах Geberit використовуються нові інтерпретації бездоган-
ної форми кола, щоб відповідати сучасним тенденціям у світі 
дизайну. З тонкими краями, які плавно перетікають один в дру-
гий. Це дизайн, що перевершує всі очікування.
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GEBERIT SIGMA01

 → Подвійний змив для економії води.

 → Доступний подібний дизайн змивної клавіші 
 для пісуарів.

 → Виконана з високоякісного пластику.

 → Можна додати приймач для циліндриків 
 (див. стор. 98).

 → Підходить для модуля Geberit DuoFresh 
 (см. стр. 100).

 → Доступна легкоочисна поверхня (примітка*)

латунь
115.770.DT.5

глянцевий хром
115.770.21.5

глянцевий хром / матовий 
хром
115.770.KA.5

чорний RAL 9005
115.770.DW.5

матовий хром
115.770.46.5
115.770.JQ.5*

альпійський білий
115.770.11.5
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48

GEBERIT SIGMA01

 → Подвійний змив для економії води.

 → Доступний подібний дизайн змивної клавіші 
 для пісуарів.

 → Виконана з високоякісного пластику.

 → Можна додати приймач для циліндриків 
 (див. стор. 98).

 → Підходить для модуля Geberit DuoFresh 
 (см. стр. 100).

 → Доступна легкоочисна поверхня (примітка*)

латунь
115.770.DT.5

глянцевий хром
115.770.21.5

глянцевий хром / матовий 
хром
115.770.KA.5

чорний RAL 9005
115.770.DW.5

матовий хром
115.770.46.5
115.770.JQ.5*

альпійський білий
115.770.11.5
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GEBERIT SIGMA10
ЗМИВ-СТОП

 → Механізм змив/стоп для економії води.
 → Механічний або електронний змив (див. стор. 62).
 → Доступний подібний дизайн змивної клавіші 
 для пісуарів.
 → Виконана з високоякісного пластику.
 → Доступна модель із нержавіючої сталі.
 → Можна додати приймач для циліндриків 
 (див. стор. 98).
 → Підходить для модуля Geberit DuoFresh 
 (див. стор. 100).
 → Доступна легкоочисна поверхня (примітка*)

глянцевий хром / матовий 
хром / глянцевий хром
115.758.KH.5

нержавіюча сталь матова / 
полірована / матова
115.758.SN.5*

чорний / глянцевий хром / 
чорний
115.758.KM.5
115.758.14.5* (матовий)

матовий хром / глянцевий 
хром / матовий хром
115.758.KN.5
115.758.JQ.5*

білий / позолота / білий
115.758.KK.5

білий / глянцевий хром / 
білий
115.758.KJ.5
115.758.JT.5* (матовий)

білий / матовий хром / ма-
товий хром
115.758.KL.5
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GEBERIT SIGMA10
ЗМИВ-СТОП

 → Механізм змив/стоп для економії води.
 → Механічний або електронний змив (див. стор. 62).
 → Доступний подібний дизайн змивної клавіші 
 для пісуарів.
 → Виконана з високоякісного пластику.
 → Доступна модель із нержавіючої сталі.
 → Можна додати приймач для циліндриків 
 (див. стор. 98).
 → Підходить для модуля Geberit DuoFresh 
 (див. стор. 100).
 → Доступна легкоочисна поверхня (примітка*)

глянцевий хром / матовий 
хром / глянцевий хром
115.758.KH.5

нержавіюча сталь матова / 
полірована / матова
115.758.SN.5*

чорний / глянцевий хром / 
чорний
115.758.KM.5
115.758.14.5* (матовий)

матовий хром / глянцевий 
хром / матовий хром
115.758.KN.5
115.758.JQ.5*

білий / позолота / білий
115.758.KK.5

білий / глянцевий хром / 
білий
115.758.KJ.5
115.758.JT.5* (матовий)

білий / матовий хром / ма-
товий хром
115.758.KL.5
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GEBERIT SIGMA20

 → Нові варіанти кольорів наведені на стор. 28.
 → Подвійний змив для економії води.
 → Доступний подібний дизайн змивної клавіші 
 для пісуарів.
 → Виконана з високоякісного пластику.
 → Доступна модель із нержавіючої сталі.
 → Можна додати приймач для циліндриків
 (див. стор. 98).
 → Підходить для модуля Geberit DuoFresh (див. стор. 100).
 → Доступна легкоочисна поверхня (примітка*)

матовий хром / глянцевий 
хром / матовий хром
115.882.KN.1
115.882.JQ.1* (матовий  / 
легкоочисна поверхня)

нержавіюча сталь мато-
ва / полірована / матова 
115.882.SN.1*

білий / позолота / білий
115.882.KK.1

чорний / глянцевий хром / 
чорний
115.882.KM.1
115.882.14.1* (матовий)

білий / глянцевий хром / 
білий
115.882.KJ.1
115.882.JT.1* (матовий)

білий / матовий хром / ма-
товий хром
115.882.KL.1

глянцевий хром / матовий 
хром / глянцевий хром
115.882.KH.1
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GEBERIT SIGMA20

 → Нові варіанти кольорів наведені на стор. 28.
 → Подвійний змив для економії води.
 → Доступний подібний дизайн змивної клавіші 
 для пісуарів.
 → Виконана з високоякісного пластику.
 → Доступна модель із нержавіючої сталі.
 → Можна додати приймач для циліндриків
 (див. стор. 98).
 → Підходить для модуля Geberit DuoFresh (див. стор. 100).
 → Доступна легкоочисна поверхня (примітка*)

матовий хром / глянцевий 
хром / матовий хром
115.882.KN.1
115.882.JQ.1* (матовий  / 
легкоочисна поверхня)

нержавіюча сталь мато-
ва / полірована / матова 
115.882.SN.1*

білий / позолота / білий
115.882.KK.1

чорний / глянцевий хром / 
чорний
115.882.KM.1
115.882.14.1* (матовий)

білий / глянцевий хром / 
білий
115.882.KJ.1
115.882.JT.1* (матовий)

білий / матовий хром / ма-
товий хром
115.882.KL.1

глянцевий хром / матовий 
хром / глянцевий хром
115.882.KH.1
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GEBERIT OMEGA20

 → Малі габарити.

 → Подвійний змив для економії води.

 → Кнопки у вигляді кола з контрастними кільцями.

 → Фронтальне або горизонтальне
 розміщення клавіші.

 → Доступний подібний дизайн змивної клавіші
 для пісуарів.

 → Доступна легкоочисна поверхня (примітка*)

білий / матовий хром / 
матовий хром
115.085.KL.1

матовий хром / глянцевий 
хром / матовий хром
115.085.KN.1
115.085.JQ.1*/**

** Доступні станом на 01.07.2020.

білий / позолота / білий
115.085.KK.1

глянцевий хром / матовий 
хром / глянцевий хром
115.085.KH.1

білий / глянцевий хром / 
білий
115.085.KJ.1

чорний / глянцевий хром 
/ чорний
115.085.KM.1
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25% Показано в натуральну величину, що на 25% менше, ніж змивна клавіша Geberit Sigma20.
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GEBERIT OMEGA20

 → Малі габарити.

 → Подвійний змив для економії води.

 → Кнопки у вигляді кола з контрастними кільцями.

 → Фронтальне або горизонтальне
 розміщення клавіші.

 → Доступний подібний дизайн змивної клавіші
 для пісуарів.

 → Доступна легкоочисна поверхня (примітка*)

білий / матовий хром / 
матовий хром
115.085.KL.1

матовий хром / глянцевий 
хром / матовий хром
115.085.KN.1
115.085.JQ.1*/**

** Доступні станом на 01.07.2020.

білий / позолота / білий
115.085.KK.1

глянцевий хром / матовий 
хром / глянцевий хром
115.085.KH.1

білий / глянцевий хром / 
білий
115.085.KJ.1

чорний / глянцевий хром 
/ чорний
115.085.KM.1
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25% Показано в натуральну величину, що на 25% менше, ніж змивна клавіша Geberit Sigma20.
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GEBERIT SIGMA21

 → Нові варіанти кольорів наведені на стор. 10.

 → Подвійний змив для економії води.

 → Панель зі скла або каменю на вибір.

 → Відлитий під тиском корпус із довговічного цинку.

 → Дизайн клавіші без обрамлення.

 → Можна додати приймач для циліндриків 
 (див. стор. 98).

 → Підходить для модуля Geberit DuoFresh (див. стор. 100).

 → Можлива декоративна накладка
 з матеріалу клієнта (див. стор. 74).

скло пісок
115.884.TG.1

сланець Mustang
115.884.JM.1

cкло чорне
115.884.SJ.1

скло біле
115.884.SI.1
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GEBERIT SIGMA21

 → Нові варіанти кольорів наведені на стор. 10.

 → Подвійний змив для економії води.

 → Панель зі скла або каменю на вибір.

 → Відлитий під тиском корпус із довговічного цинку.

 → Дизайн клавіші без обрамлення.

 → Можна додати приймач для циліндриків 
 (див. стор. 98).

 → Підходить для модуля Geberit DuoFresh (див. стор. 100).

 → Можлива декоративна накладка
 з матеріалу клієнта (див. стор. 74).

скло пісок
115.884.TG.1

сланець Mustang
115.884.JM.1

cкло чорне
115.884.SJ.1

скло біле
115.884.SI.1
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ДИСТАНЦІЙНА КЛАВІША
GEBERIT ТИП 01

 → Доступна модель із одинарним або подвійним
 змивом.

 → Вільне розміщення в радіусі 1,70 м від
 бачка.

 → Підходить для монтажу в стіни, перегородки
 або меблі.

 → Пневматична активація приводу дистанційного змиву.

 → Примітку про захисні кришки для сервісних отворів
 див. на стор. 96.

глянцевий хром
116.042.21.1

матовий хром
116.042.46.1

білий
116.042.11.1

Панель з широким обідком для 
прихованого монтажу в перегородці або 

капітальній стіні

Панель з вузьким обідком для 
монтажу в меблі
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83% Показано в натуральну величину, що на 83% менше, ніж змивна клавіша Geberit Sigma01.
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58

ДИСТАНЦІЙНА КЛАВІША
GEBERIT ТИП 01

 → Доступна модель із одинарним або подвійним
 змивом.

 → Вільне розміщення в радіусі 1,70 м від
 бачка.

 → Підходить для монтажу в стіни, перегородки
 або меблі.

 → Пневматична активація приводу дистанційного змиву.

 → Примітку про захисні кришки для сервісних отворів
 див. на стор. 96.

глянцевий хром
116.042.21.1

матовий хром
116.042.46.1

білий
116.042.11.1

Панель з широким обідком для 
прихованого монтажу в перегородці або 

капітальній стіні

Панель з вузьким обідком для 
монтажу в меблі

document1250833879446307961.indd   58 30.07.2020   15:27:57
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83% Показано в натуральну величину, що на 83% менше, ніж змивна клавіша Geberit Sigma01.
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ДИСТАНЦІЙНИЙ ЗМИВ
GEBERIT ТИП 10

 → Подвійний змив для економії води.

 → З високоякісним декоративним кільцем.

 → Вільне розміщення в радіусі 1,70 м від бачка.

 → Підходить для монтажу в стіни, перегородки
 або меблі.

 → Пневматична активація приводу дистанційного змиву.

 → Примітку про захисні кришки для сервісних отворів
 див. на стор. 96.

глянцевий хром
116.055.KH.1

матовий хром
116.055.KN.1

чорний / глянцевий хром
116.055.KM.1

білий / позолота
116.055.KK.1

білий / глянцевий хром
116.055.KJ.1

Панель з широким обідком для прихо-
ваного монтажу в перегородці або 

капітальній стіні

Панель з вузьким обідком для 
монтажу в меблі
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83% Показано в натуральну величину, що на 83% менше, ніж змивна клавіша Geberit Sigma10.
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83% Показано в натуральну величину, що на 83% менше, ніж змивна клавіша Geberit Sigma10.
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СЕНСОРНИЙ
ЗМИВ
Маркетингові дослідження підтверджують, що 
користувачам все менше подобається натискати 
на змив вручну. Більшим попитом користуються 
системи безконтактного змиву. Для задоволення 
цієї потреби компанія Geberit пропонує електрон-
ні системи змиву з інфрачервоними датчиками 
присутності. Електроживлення має бути підведе-
не до унітаза, що вже достатньо поширено.
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GEBERIT SIGMA80

 → Подвійний змив для економії води.
 → Безконтактна активація змиву.
 → Панель виготовлена з високоякісного скла.
 → Довговічне світлодіодне підсвічування в 5
 варіантах кольору.
 → Інфрачервоний датчик присутності
 користовуча.
 → Дизайн, який отримав безліч нагород.

скло дзеркальне 
116.090.SM.1*
116.091.SM.1**

* Для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 12 cм.       ** Для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 8 cм.

cкло чорне
116.090.SG.1*
116.091.SG.1**

↑
КОЛІРНА ГАМА ПІД НАСТРІЙ
Коли користувач наближається до унітаза, світлові смуги 
точно вказують розташування приводу змиву.
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GEBERIT SIGMA80

 → Подвійний змив для економії води.
 → Безконтактна активація змиву.
 → Панель виготовлена з високоякісного скла.
 → Довговічне світлодіодне підсвічування в 5
 варіантах кольору.
 → Інфрачервоний датчик присутності
 користовуча.
 → Дизайн, який отримав безліч нагород.

скло дзеркальне 
116.090.SM.1*
116.091.SM.1**

* Для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 12 cм.       ** Для змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 8 cм.

cкло чорне
116.090.SG.1*
116.091.SG.1**

↑
КОЛІРНА ГАМА ПІД НАСТРІЙ
Коли користувач наближається до унітаза, світлові смуги 
точно вказують розташування приводу змиву.
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БЕЗКОНТАКТНА 
GEBERIT SIGMA10 

 → Доступна панель з матовим покриттям.
 → Подвійний змив для економії води.
 → Безконтактна активація змиву.
 → Підключення до електромережі або елементів живлення.
 → Сенсорне включення за допомогою датчика.
 → Можливість механічного змиву.
 → Доступний подібний дизайн змивної клавіші для  
 пісуарів.
 → Доступні клавіші з нержавіючої сталі і з 
 антивандальним кріпленням.

нержавіюча сталь матова / 
полірована 
115.907.SN.1

білий / позолота
115.907.KK.1

глянцевий хром / матовий 
хром
115.907.KH.1

білий / матовий хром
115.907.KL.1

матовий хром / глянцевий 
хром
115.907.KN.1

білий / глянцевий хром
115.907.KJ.1

чорний / глянцевий хром
115.907.KM.1
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БЕЗКОНТАКТНА 
GEBERIT SIGMA10 

 → Доступна панель з матовим покриттям.
 → Подвійний змив для економії води.
 → Безконтактна активація змиву.
 → Підключення до електромережі або елементів живлення.
 → Сенсорне включення за допомогою датчика.
 → Можливість механічного змиву.
 → Доступний подібний дизайн змивної клавіші для  
 пісуарів.
 → Доступні клавіші з нержавіючої сталі і з 
 антивандальним кріпленням.

нержавіюча сталь матова / 
полірована 
115.907.SN.1

білий / позолота
115.907.KK.1

глянцевий хром / матовий 
хром
115.907.KH.1

білий / матовий хром
115.907.KL.1

матовий хром / глянцевий 
хром
115.907.KN.1

білий / глянцевий хром
115.907.KJ.1

чорний / глянцевий хром
115.907.KM.1
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ПЕРСОНАЛЬНИЙ
СТИЛЬ
Ваша ванна кімната – ваш дизайн. Створіть індивідуальну 
ванну кімнату з унікальним дизайном: зробіть вашу змивну 
клавішу неповторною, вибравши на власний смак матеріали 
або графічне оформлення. Змивні клавіші Geberit Sigma21, 
Sigma50 і Sigma70 дозволяють експериментувати з факту-
рою, малюнком і кольором. Підберіть панель клавіші під стіни 
вашої ванної кімнати. Не обмежуйте політ своєї фантазії.

→ ІНДИВІДУАЛЬНІ
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↑
ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT SIGMA50
Панель клавіші можна декорувати
будь-яким матеріалом на свій смак. А сама вона 
має всі функції, що і стандартна клавіша Geberit 
Sigma50. 

Матеріал корпусу: хром 115.788.00.2
Матеріал корпусу: червоне золото 115.670.00.2
Матеріал корпусу: чорний хром 115.671.00.2
Матеріал корпусу: латунь 115.672.00.2

GEBERIT SIGMA50 
ІНДИВІДУАЛЬНА
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↑
ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT SIGMA50
Панель клавіші можна декорувати
будь-яким матеріалом на свій смак. А сама вона 
має всі функції, що і стандартна клавіша Geberit 
Sigma50. 

Матеріал корпусу: хром 115.788.00.2
Матеріал корпусу: червоне золото 115.670.00.2
Матеріал корпусу: чорний хром 115.671.00.2
Матеріал корпусу: латунь 115.672.00.2

GEBERIT SIGMA50 
ІНДИВІДУАЛЬНА
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↑
ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT SIGMA70
Експериментуйте з дизайном змивної клавіші 
Geberit Sigma70. Через те що панель не має кно-
пок, це відкриває абсолютно нові горизонти для 
дизайну і застосування різних матеріалів.

Маеріал корпусу: можлива декоративна накладка 
із матеріалу клієнта 115.620.00.1

GEBERIT SIGMA70 
ІНДИВІДУАЛЬНА
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↑
ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT SIGMA70
Експериментуйте з дизайном змивної клавіші 
Geberit Sigma70. Через те що панель не має кно-
пок, це відкриває абсолютно нові горизонти для 
дизайну і застосування різних матеріалів.

Маеріал корпусу: можлива декоративна накладка 
із матеріалу клієнта 115.620.00.1

GEBERIT SIGMA70 
ІНДИВІДУАЛЬНА
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↑
ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT SIGMA21
Зробіть її під себе. Основа панелі 
виконана без обрамлення, що дозволяє заповнити її 
практично будь-яким матеріалом.

Матеріал корпусу: хром 115.884.00.1
Матеріал корпусу: червоне золото 115.650.00.1
Матеріал корпусу: чорний хром 115.651.00.1
Матеріал корпусу: латунь 115.652.00.1

GEBERIT SIGMA21 
ІНДИВІДУАЛЬНА

document1954326075162156925.indd   74 30.07.2020   15:30:07

75

document1954326075162156925.indd   75 30.07.2020   15:30:11



74

↑
ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT SIGMA21
Зробіть її під себе. Основа панелі 
виконана без обрамлення, що дозволяє заповнити її 
практично будь-яким матеріалом.

Матеріал корпусу: хром 115.884.00.1
Матеріал корпусу: червоне золото 115.650.00.1
Матеріал корпусу: чорний хром 115.651.00.1
Матеріал корпусу: латунь 115.652.00.1

GEBERIT SIGMA21 
ІНДИВІДУАЛЬНА
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ВЕЛИКИЙ ВИБІР 
ТА РІЗНОМАНІТНІСТЬ 
ФОРМ 

Нам є що запропонувати. Змивні клавіші Geberit Delta – 
це поєднання функціональності та класичного дизайну. В 
продуктовій лінійці Geberit Delta представлені змивні клавіші 
різних форм, кольорів і матеріалів. У вас є можливість обрати 
дизайн клавіші, яка буде гармонійно поєднуватися з інтер’єром 
вашої ванної кімнати.
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GEBERIT DELTA11/DELTA15

115.120.11.1
альпійський білий

115.120.21.1
глянцевий хром

115.120.46.1
матовий хром

115.101.00.1
нержавіюча сталь матова

→  Три варіанти кольорів.

→  Прості геометричні форми.

→  Одинарний змив води.

→  Виріб виконаний з високоякісного пластику.

→  Доступна модель із нержавіючої сталі.
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GEBERIT DELTA21

115.125.21.1
глянцевий хром

115.125.11.1
альпійський білий

115.125.46.1
матовий хром

→  Три варіанти кольорів.

→  Класичний дизайн кнопки у вигляді кола.

→  Подвійний змив для економії води.

→  Виріб виконаний з високоякісного пластику.
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GEBERIT DELTA50

115.135.21.1
глянцевий хром

115.135.46.1
матовий хром

115.135.11.1
альпійський білий

→  Три варіанти кольорів.

→  Стильна кнопка квадратної форми.

→  Подвійний змив для економії води.

→  Виріб виконаний з високоякісного пластику.
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GEBERIT DELTA51

115.105.11.1
альпійський білий

115.105.46.1
матовий хром

115.105.21.1
глянцевий хром

115.105.DW.1
чорний

→  Чотири варіанти кольорів.

→  Прямокутний дизайн кнопки змиву.

→  Подвійний змив для економії води.

→  Виріб виконаний з високоякісного пластику.
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GEBERIT
ЄДИНИЙ ДИЗАЙН
Гармонія у всьому.  Представлені серії клавіш для унітазів 
і пісуарів виконані в єдиному стилі, тому всі елементи зми-
ву у вашій ванній кімнаті будуть чудово поєднуватися один 
із одним. Клавіші приводяться в дію вручну (пневматичним 
приводом) або за допомогою безконтактної технології (елек-
тронної системи з інфрачервоним датчиком присутності ко-
ристувача). Об'єднує всі ці вироби гармонійний дизайн.
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ВАШ СТИЛЬ,
ВИБІР
ЗА ВАМИ

ЗМИВНІ КЛАВІШІ 
OMEGA

ЗМИВНІ КЛАВІШІ
SIGMA

ТИП 30 ТИП 50 ТИП 60

ДИСТАНЦІЙНІ
ЗМИВНІ КЛАВІШІ

ЗМИВНІ КЛАВІШІ
ДЛЯ ПІСУАРІВ

*  Рекомендований дизайн, який 
поєднується з лінією продуктів візуально.

Індивіду-
альні
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ТИП 70

Індивіду-
альні

ТИП 01 ТИП 10 ТИП 21ТИП 20 ТИП 10 ТИП 80

Індивіду-
альні
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ТИП 70

Індивіду-
альні

ТИП 01 ТИП 10 ТИП 21ТИП 20 ТИП 10 ТИП 80

Індивіду-
альні
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Все підходить. Змивні клавіші Geberit серії Sigma, в комбіна-
ції з відповідним монтажним елементом, охоплюють широкий 
спектр можливостей установки і функцій для комфортного 
використання. Система змиву Geberit Omega пропонує вели-
ку варіативність і малі габарити клавіш. Обидві системи зми-
ву не потребують застосування інструментів для монтажу та 
сервісних робіт і гарантують наявність деталей протягом 25 
років. Тому у вас є широкий вибір серед обох серій змивних 
клавіш та надійних монтажних елементів для прихованого 
монтажу Geberit. Змивні клавіші Geberit і відповідні до них 
монтажні елементи мають одну назву, а отже ви можете бути 
впевнені у їхньому ідеальному поєднанні.

МОНТАЖНИЙ ЕЛЕМЕНТ GEBERIT SIGMA ТА OMEGA

ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ СИТУАЦІЇ

 → Висота конструкції 112 см.
 → Фронтальне управління.
 → Регульована висота.
 → Доступна модель для мон-
 тажу в кутку приміщення.
 → Можна використовувати з
 системою видалення
 запахів.
 → Підходить для дистанційних
 змивних клавіш.

Монтажний елемент Geberit Sigma
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112 см

98 см

82 см

 → Адаптивний монтажний елемент  
 завдяки різним висотам 
 конструкції: 112 см, 98 см і 82 см.

 → Фронтальне управління.

 → Додатково доступні моделі з 
 горизонтальним управлінням і
 висотою конструкції 82/98 см.

 → Малі габарити клавіш змиву.

 → Підходить для дистанційних 
 змивних клавіш.

Монтажний елемент Geberit OmegaМонтажний елемент Geberit OmegaМонтажний елемент Geberit Omega
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112 см

98 см

82 см

 → Адаптивний монтажний елемент  
 завдяки різним висотам 
 конструкції: 112 см, 98 см і 82 см.

 → Фронтальне управління.

 → Додатково доступні моделі з 
 горизонтальним управлінням і
 висотою конструкції 82/98 см.

 → Малі габарити клавіш змиву.

 → Підходить для дистанційних 
 змивних клавіш.
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МОНТАЖНИЙ ЕЛЕМЕНТ GEBERIT DELTA

ЯКІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ

→  Кріплення до стіни і звукоізоляція в комплекті.

→  Доступна модель з траверсою для опори 
    панельної обшивки.

→  Підходить для будинків панельного типу.

→  Можливість вибрати будь-яку клавішу Delta
    після монтажу.

→  Доступна ціна.

Зробіть правильний вибір. Не має 
значення яка у вас стіна – капіталь-
на чи з гіпсокартону, а можливо ї ї не 
має взагалі? Geberit Delta пропонує 
надійне і економне рішення для будь 
якої ситуації.  

Монтажний елемент Geberit Delta
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НАСОЛОДЖЕННЯ 
ВИБОРОМ
Розумні функції від Geberit. Чи можете ви змити 
воду, не торкаючись змивної клавіші? Приємні ко-
льорові рішення створюють затишну атмосферу у 
вашій ванній кімнаті? Чи можливо неприємні запахи 
непомітно видаляються? Це означає, що ваш санву-
зол оснащений інноваційною сантехнікою Geberit. Ви 
будете насолоджуватися своїм вибором довгі роки!
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НАСОЛОДЖЕННЯ 
ВИБОРОМ
Розумні функції від Geberit. Чи можете ви змити 
воду, не торкаючись змивної клавіші? Приємні ко-
льорові рішення створюють затишну атмосферу у 
вашій ванній кімнаті? Чи можливо неприємні запахи 
непомітно видаляються? Це означає, що ваш санву-
зол оснащений інноваційною сантехнікою Geberit. Ви 
будете насолоджуватися своїм вибором довгі роки!
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Оптимальне рішення. Дистанційна змивна клавіша 
може бути ідеальним варіантом, незалежно від осо-
бливостей приміщення. Наприклад, можна розташу-
вати клавішу в нестандартному місці, якщо дизайн 
ванної кімнати вимагає компактного і елегантного 
рішення або якщо при використанні монтажного еле-
менту малої висоти Geberit Omega виникає контакт 
між кришкою унітаза і змивною клавішею з фрон-
тальною установкою. Для подібних випадків Geberit 
пропонує різні дистанційні клавіші з пневматичним 
приводом, які можуть бути розташовані в будь-якому 
місці в радіусі 1,70 м від бачка.

ДИСТАНЦІЙНІ ЗМИВНІ  
КЛАВІШІ GEBERIT

БЕЗМЕЖНА 
ЗРУЧНІСТЬ

→ ДИСТАНЦІЙНІ КЛАВІШІ
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→
ТИСЯЧА ДОТИКІВ

Пневматичні механізми змивної клавіші 
Geberit тип 01 і тип 10 тестувалися роками.

Технологія ґрунтується на тиску
повітря (не на електричному струмі).

←
ДОВОЛІ СТРИМАНИЙ
Можливість вибрати різні кольори і ма-
теріали виконання захисних кришок Geberit 
відкриває нові горизонти для дизайну. 
Поверхня, виготовлена під плитку, надає 
особливо лаконічного вигляду.
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→
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Пересуньте клавішу в бік, вкладіть освіжаючий циліндрик і закрийте 
клавішу. Так легко підтримувати гігієнічну свіжість за допомогою 
вбудованого в середину клавіші приймача для циліндриків. Ним може бути 
доповнена більшість змивних клавіш Geberit Sigma, навіть після монтажу. 
Розташований всередині бачка приймач гарантує постійний контакт 
циліндрика з водою, завдяки чому він повільно розчиняється і забезпечує 
гігієну і свіжий аромат під час кожного змивання.
 
1. Не може бути простіше: пересуньте панель змивної клавіші в бік. 
2. Вставте циліндрик у приймач, що знаходиться за клавішею. 
3. Закрийте панель змивної клавіші і насолоджуйтеся щоденною свіжістю.

GEBERIT DUOFRESH 

ГІГІЄНІЧНА СВІЖІСТЬ
НА ТИЖНІ

→  ПРИЙМАЧ  
ДЛЯ ЦИЛІНДРИКІВ

1

2

3
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Керамічний cотовий фільтр і приймач для цилін-
дриків розташовані за панеллю змивної клавіші.

Повітря очищається керамічним сотовим філь-
тром. Безшумний вентилятор подає чисте повітря 
назад у приміщення.

Додатковою перевагою є вбудоване світлодіодне 
підсвічування. М'яке свічення з-під змивної клавіші 
стане вашим орієнтиром у темний час доби.

Неприємні запахи видаляються безпосередньо з 
чаші унітаза.
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Проблема видалення неприємних запахів вже в минулому.   
Кухонні технології усунення запахів вже давно є невід'ємним стандар-
том. Geberit застосовує подібне рішення і для ванної кімнати. Йдеться 
про високоефективний спосіб очищення повітря порівняно з традицій-
ними методами – розпиленням дезодорантів або відкриттям вікон. Із 
застосуванням модуля Geberit DuoFresh неприємний запах видаляєть-
ся з чаші унітаза, очищається, проходячи через керамічний сотовий 
фільтр, і повертається чистим назад у приміщення. 
Вбудований датчик присутності спрацьовує при наближенні користу-
вача до унітаза, і видалення запахів відбувається автоматично. Додат-
ковими перевагами системи є наявність світлодіодного підсвічування 
і приймача для циліндриків. Модуль Geberit DuoFresh можна викори-
стовувати з будь-якою інсталяцією Geberit Sigma і також поєднувати з 
більшістю змивних клавіш Geberit Sigma.

СВІЖЕ ПОВІТРЯ
КОЖЕН ДЕНЬ

→ ВИДАЛЕННЯ ЗАПАХІВ
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Ви потребуєте гігієни та свіжості без 
компромісів? Ми пропонуємо змивні 
клавіші, які здійснять ваші бажання. 
Без натискання на кнопку. Без дотику. І 
тому завжди гігієнічно.

→ БЕЗКОНТАКТНИЙ

БЕЗКОНТАТКНИЙ ЗМИВ

ЕСТЕТИЧНА
ГІГІЄНА
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Безконтактні змивні 
клавіші для унітазів та 

пісуарів доступні в єдино-
му дизайні.
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Безконтактні змивні 
клавіші для унітазів та 

пісуарів доступні в єдино-
му дизайні.
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Підведення електрики до унітаза вже характерно для 
сучасного санвузла. Адже ви очікуєте, що ванна кімна-
та буде мінятися разом із вашими потребами і відповідати 
тенденціям завтрашнього дня. В інсталяційних системах 
Geberit всі елементи пристосовані до будь-яких змін, які ви 
побажаєте зробити у майбутньому, буде це підключення 
унітаза-біде Geberit AquaClean або установка безконтактної 
клавіші Geberit Sigma80 зі світлодіодними смужками.

1.  хинвимз хокьлік ялд ьтидохдіП .мяннавучівсдіп минаводубв зі hserFouD tirebeG ьлудоМ  
клавіш Geberit Sigma.

2. .олкс еньлакрезд ,08amgiS ашівалк анвимз анткатнокзеБ  
3.  имяіцкнуф иминтінамонзір і монйазид минакушив з areM naelCauqA tirebeG едіб-затінУ  

для максимального комфорту.

СУЧАСНІ 
ВАННІ КІМНАТИ
РУХ У НОГУ 
З ЧАСОМ

1

2

3
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