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7.2.2014

Monolith Plus pre WC

Vlajková loď výrobkov Monolith 

Monolith Plus pre WC s komfortnými funkciami

• Odsávanie zápachu

• Podsvietenie

• Elektronická aktivácia spláchnutia

• K dispozícii v čiernej, bielej a hnedej farbe

• Perfektná kombinácia s AquaClean Sela

• Pol. č. 131.2xx.xx.1 pre závesné WC, v 101 cm

• Pol. č. 131.23x.xx.1 pre závesné WC, v 114 cm

• Pol. č. 131.232.xx.1 pre AqC 8000/8000plus, v 114 cm

• Pol. č. 131.224.xx.1 pre AqC 8000/8000plus, v 101cm

• Pol. č. 131.233.xx.1 pre stojacie WC, v 114 cm

• Pol. č. 131.20x.xx.1 pre stojacie WC, v 101 cm  

• K dispozícii od 1. 1. 2014
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Dokonalý design ���� celistvá plocha

7.2.2014

• Veko má celistvý povrch → ovládacie
tlačítka nerušia design

• Veko z kvalitného hliníku
• Jednoduché čištenie → vyššia hygiena
• Tlačítka s hmatovým tvarovaním
• Ovládanie len jemným dotykom → 

ovládacia sila menšia ako 5 N
• bočné opláštenie je upevnené

úchytkou z povrchom z kartáčovaného 
hliníku

Nové výrobky 2014

28

Geberit Monolith Plus



Komfortné osvetlenie ���� 7 rozdielných farieb

7.2.2014

• Možnosť prispôsobenia designu kúpeľne
• Farbu osvetlenia je možné nastaviť
• Zmenu si môže previesť uživateľ sám
• 7 rôznych farieb, 5 identických so Sigmou 80 

• Možnosť nastavenia rôznych režimov zapínania
osvetlenia

• Dobu osvetlenia, pokiaľ nie je nastavené aktívne
zaznamenávanie uživateľa

• Možnosť nastavenia doby, počas ktorej sa odsávanie
zápachu automaticky vypne

• Nastavenie vzdialenosti zaznamenávania uživateľa
• Automatické alebo ručné zapnutie

odsávánia zápachu  

Nové výrobky 2014

modrá tyrkysová

purpurová oranžová

žltá teplá biela biela
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Odsávánie zápachu  ���� automatické on/off

7.2.2014

• Odsávánie zápachu s filtráciou → zvýšenie
hygienického komfortu 

• Úspora energie → úspora peňazí
• Odstránenie zápachu v mieste jeho vzniku
• Automatické odsávanie pokial osoba sedí 

na WC
• Detekčná vzdialenosť pre zapnutie

odsávania zápachu < 50 cm
• Zapnutie / automatického vypnutia –

stlačením tlačítka obdobne ako u Sigmy 40 
(doba odsávania 10 min. – výrobné
nastavenie)

• Vizualizácia provádzky odsávania zápachu 
pulzujúcim svetlom → ventilátor takmer nie
je počuť

• Účinný voštinový keramický filter
• Dlhá životnosť filtra → min. 6 rokov
• Jednoduchá výmena → bez servisného

technik

Nové výrobky 2014
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7.2.2014

Nové výrobky 2014
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Sanitárný modul Geberit Monolith Plus

Geberit Monolith Plus


