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Podomietkový prvok pre sprchy s odtokom v stene 2. generácie  

Vylepšený prvok pre sprchy – umožňujúci použitie pri „rekonstrukciách“ 

• Výška tela zápachovej uzávierky 90mm a 65mm  

 rekonstrukce 

• Diskrétny a tenký design 

• Nová súprava pre kompletáciu so «sberným 

profilom» 

• Kombifix, hľbka 8 cm 

• Duofix, hľbka 11 cm 

• Sitko pre zachytávanie vlasov a chľp 

• K dispozícii od 04/2014 
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Podomietkový Prvok pre sprchy 

457.534.00.1    

Nové výrobky 2014 

111.580.00.1  



19.2.2014 

• Nový rozmer krytu 32 x 5 cm 

•   Prevedenie, materiály 

• Plast (biela, pochrómovaná lesklá) 

• Nerezová oceľ kartáčovaná 

• Zakázkové s rámčekom 

 (pre menší formát obkladu) alebo bez 

rámčeku (pre väčší formát obkladu) 
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• Sortiment 

• Pol. č. 154.335.11.1 – biela 

• Pol. č. 154.336.11.1 – pochrom. Lesklá 

• Pol. č. 154.337.FW.1 – nerezová oceľ kartáčovaná 

• Pol. č. 154.338.00.1 – pre obloženie bez rámčeku 

• Pol. č. 154.339.11.1 – pre obloženie s rámčekom 

Podomietkový prvok pre sprchy s odtokom v stene 2. generácie  

Podomietkový Prvok pre sprchy 

Nové výrobky 2014 
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Geberit Duofix sprchový prvok, d 50mm 

Inštalačné systémy 

111.580.00.1  

stavebná výška 130 cm 

Pre montáž batérií 

 

 

111.591.00.1  

stavebná výška 50 cm 

S traverzou 

 

 

Stavebná súprava pre 

ukotvenie nôh Duofix 

prvku do zadnej steny  

111.867.00.1 

 

Kotviaca súprava pre 

Duofix, 111.815.00.1 

Kotviaca súprava pre 

Duofix Pre rohovú 

Montáž 111.835.00.1 

457.534.00.1  

stavebná výška 20 cm 

(Kombifix) 

 

 

Duofix Traverza 
111.822.00.1 
Pre bočné  
ukotvenie Duofixu 

Duofix Kotviaca 
 súprava predĺženie 
111.887.00.1 

chróm 

biela 

Ušľachtilá oceľ 

Zberný profil 

Pre obklad 

Obklad bez rámika 

Sprchová spádová doska „V“ 

 154.252.00.1  90x90  

 154.253.00.1  100x100  

 154.254.00.1  90x120  

 154.255.00.1  100x120  

 

 

 

Sprchová spádová doska „L“ 

154.265.00.1  100x120  

 

 

 

Dizajnové kryty  

154.337.FW.1 

154.335.11.1 

154.336.11.1 

154.338.00.1 

154.339.11.1 

Podomietkový Prvok pre sprchy 

Nové výrobky 2014 



19.2.2014 

 Systémová doska pre sprchy  

Doska pre sprchy s izolačným systémom vhodná pre odtok v stene 2. generácie 

«Všetko z jednej ruky» 

• Odtok 

• Podkladová doska 

• Izolácia  

Zníženie nárokov na koordináciu medzi: 

• inštalatérom  

• obkladačom  

• murárom 

Prevedenie sklonu dosky v tvaru do V 

• Pol. č. 154.25x.00.1  

Prevedenie v priečnom sklonu dosky 

• Pol. č. 154.265.00.1  
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Podomietkový Prvok pre sprchy 

Nové výrobky 2014 
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Proces inštalácie 

• Montáž podlahy so sprchovou doskou 

Podomietkový Prvok pre sprchy 

Nové výrobky 2014 
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Proces inštalácie 

• Montáž podlahy so sprchovou doskou 

Podomietkový Prvok pre sprchy 

Nové výrobky 2014 
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