
Novinky 2015 
 
 
Spoločnosť Geberit pripravila aj v tomto roku niekoľko zaujímavých noviniek, reagujúc tak na požia-
davky trhu. Pri všetkých novinkách sa kládol dôraz na funkčnosť, dizajn a kvalitu použitých materiá-
lov a tiež na jednoduchú montáž a údržbu. 
 
Novinky bude možné objednávať od 1. 4. 2015. 
 
Na nasledujúcich stranách nájdete všetky potrebné informácie o týchto nových výrobkoch: 
 

 

 
  

Sprchový žľab Geberit CleanLine 
 
Sprchové žľaby Geberit CleanLine predstavujú novú gene-
ráciu žľabov. Ich unikátna konštrukcia prináša celý rad 
výhod, najmä však spoľahlivé vodotesné napojenie, jed-
noduchú montáž a pohodlné čistenie. 
V ponuke je v troch dizajnoch a dvoch dĺžkach, ktoré 
možno priamo pri montáži prispôsobiť aktuálnym potre-
bám. 

Podlahový odtok Geberit  
 
Jednoduché a funkčné riešenie. Podlahový odtok má 
rozmery len 80 x 80 mm, ale vďaka svojej konštrukcii 
spoľahlivo odvodní sprchu v úrovni podlahy. 
Spoľahlivé vodotesné napojenie a jednoduchá montáž 
a údržba sú samozrejmosťou aj pri podlahovom odtoku.  

Oddialené ovládanie Geberit  
 
Nové oddialené ovládanie splachovania poskytuje vysokú 
flexibilitu umiestnenia. Je malé, elegantné a na výber je 
niekoľko dizajnov a farieb. 

Podrobné informácie vrátane objednávacích čísiel nájdete na nasledujúcich stranách. 



Sprchový žľab Geberit CleanLine (od 1. 4. 2015) 
 
Nový sprchový žľab Geberit 
CleanLine pre sprchy v úrovni 
podlahy splní všetky očaká-
vania vašich zákazníkov. Je 
nielen elegantný, ale má 
množstvo ďalších výhod pre 
používateľov a aj pre inštala-
térov. Dodáva sa v troch di-
zajnoch a v dvoch montáž-
nych výškach. 

 
 
 
 
 
 
 

Výhody pre inštalatérov: 
- nová konštrukcia zaručuje jednoduchú montáž 
- izolačná fólia dokonale napojená už vo výrobe  
   zabezpečí  jednoduchšiu a spoľahlivú inštaláciu 
- integrovaná akustická izolácia 
- dĺžku žľabu je možné priamo na stavbe prispôsobiť  
   potrebám 

  - 2 varianty montážnej súpravy:  90 mm výška a zní-  
     žená 65 mm výška vhodná najmä pre rekonštrukcie 

 
Prehľad výrobkov a objednávacích čísel: 

 
Ukončenie predaja sprchových žľabov Uniflex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výhody pre zákazníkov: 
- elegantný odtok v troch dizajnoch z ušľachtilej ocele 
- pohodlné čistenie vďaka konštrukcii žľabu a hrebeňovej vložke, ktorá sa dá  
   jednoducho vybrať a vyčistiť 
- spoľahlivá vodotesná inštalácia 
- vhodný aj pre rekonštrukcie 
 

Od 1. 4. 2015 sa budú dopredávať 
skladové zásoby podlahových žľa-
bov Uniflex. Dopredaj sa ukončí 
vypredaním zásob, najneskôr však 
31. 12. 2015.  
 
Kompletážne sady sa budú od 1. 4. 
2015 predávať ako náhradné diely. 
 

154.100.00.1 Geberit sprchový žľab do stredu 700mm

154.101.00.1 Geberit sprchový žľab do stredu 800mm

154.102.00.1 Geberit sprchový žľab do stredu 900mm

154.103.00.1 Geberit sprchový žľab do stredu 1000mm

154.105.00.1 Geberit sprchový žľab k stene 700mm

154.106.00.1 Geberit sprchový žľab k stene 800mm

154.107.00.1 Geberit sprchový žľab k stene 900mm

154.108.00.1 Geberit sprchový žľab k stene 1000mm

154.130.00.1 Geberit sprchový žľab do stredu 1100mm

154.131.00.1 Geberit sprchový žľab do stredu 1200mm

154.135.00.1 Geberit sprchový žľab k stene 1100mm

154.136.00.1 Geberit sprchový žľab k stene 1200mm

154.150.00.1
Súprava pre hrubú montáž pre sprchový žľab CleanLine, zápachový 
uzáver 50 mm, hrúbka podlahy od 90 mm

154.152.00.1
Súprava pre hrubú montáž pre sprchový žľab CleanLine, zápachový 
uzáver 30 mm, hrúbka podlahy od 65 mm

154.450.00.1 Sprchový žľab kompletážna súprava Cleanline 20, dĺžka 90cm

154.451.00.1 Sprchový žľab kompletážna súprava Cleanline 20, dĺžka 130cm

154.456.00.1 Sprchový žľab kompletážna súprava Cleanline 60, dĺžka 90cm

154.457.00.1 Sprchový žľab kompletážna súprava Cleanline 60, dĺžka 130cm

154.458.00.1 Sprchový žľab kompletážna súprava Cleanline 60, tenký, dĺžka 90cm

154.459.00.1 Sprchový žľab kompletážna súprava Cleanline 60, tenký, dĺžka130cm



Podlahový odtok Geberit (od 1. 4. 2015) 
 
Univerzálne a osvedčené riešenie pre odvodne-
nie spŕch v úrovni podlahy. Ideálny všade tam, 
kde sa kladie dôraz na čo najjednoduchšie rieše-
nie a najnižšiu cenu. Výhodou môže byť aj malý 
rozmer roštu (80 x 80 mm), pod ktorým sa skrýva 
kvalitná technológia a dômyselná funkčnosť. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prehľad výrobkov a objednávacích čísel: 

 
 
 
Ukončenie predaja podlahových odtokov Uniflex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

154.050.00.1 Sprchový podlahový odtok, zápachový uzáver 50 mm, hrúbka podlahy od 90 mm

154.052.00.1 Sprchový podlahový odtok, zápachový uzáver 30 mm, hrúbka podlahy od 65 mm

154.312.00.1 Mriežka pre sprchový odtok - dizajn Štvorec

154.311.00.1 Mriežka pre sprchový odtok - dizajn Kruh

154.310.00.1 Mriežka pre sprchový odtok so skrutkami

Výhody pre zákazníkov: 
- jednoduchý a elegantný podlahový odtok z ušľachtilej ocele 
- pohodlné čistenie vďaka a hrebeňovej vložke, ktorá sa dá  jednoducho  
  vybrať a vyčistiť 
- spoľahlivá vodotesná inštalácia 
- vhodný aj pre rekonštrukcie 
- priskrutkovateľná mriežka pre verejné priestory 
 

Výhody pre inštalatérov: 
- nová konštrukcia zaručuje jednoduchú montáž 
- izolačná fólia dokonale napojená už vo výrobe zabezpečí  jednoduch- 
  šiu a spoľahlivú inštaláciu 
- 2 varianty montážnej súpravy:  90 mm výška a znížená 65 mm výška 
vhodná najmä pre rekonštrukcie 
 

Od 1. 4. 2015 sa budú dopredávať sklado-
vé zásoby podlahových odtokov Uniflex. 
Dopredaj sa ukončí vypredaním zásob, 
najneskôr však 1. 7. 2015.  
 
Rošty sa budú od 1. 4. 2015 predávať ako 
náhradné diely. 
 

154.002.00.1 Geberit sprchový odtok podlahový



Oddialené ovládanie Geberit (od 1. 4. 2015) 
 
Tlačidlo oddialeného ovládania splachovania je nezvyčajne malé – 
jeho rozmery sú iba 94 mm.  Navyše ponúka vysokú mieru flexibility 
pri jeho umiestnení. Možno ho inštalovať až 1,7 m od splachovacej 
nádržky. 
Splachovanie sa aktivuje pneumaticky bez napojenia na elektrinu. 
Servisný otvor sa môže prekryť krycou doskou. 
Oddialené ovládanie splachovania prináša nielen maximálne pohod-
lie, ale zároveň udáva nové možnosti v dizajne kúpeľní. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prehľad výrobkov a objednávacích čísel: 

 
 
Ukončenie predaja oddialených tlačidiel 
 
 
 
 
 
 
 
 

116.040.11.1 Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatické, 1-M, podomietkové, alpská biela
116.040.21.1 Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatické, 1-M, podomietkové, lesklý chróm
116.040.46.1 Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatické, 1-M, podomietkové, matný chróm
116.042.11.1 Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatické, 2-M, podomietkové, alpská biela
116.042.21.1 Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatické, 2-M, podomietkové, lesklý chróm
116.042.46.1 Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatické, 2-M, podomietkové, matný chróm
116.044.11.1 Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatické, 2-M, podomietkové, alpská biela, vystúpené
116.046.11.1 Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatické, 1-M, nadomietkové, alpská biela
116.048.11.1 Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatické, 2-M, nadomietkové, alpská biela
116.050.11.1 Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatické, 2-M, do nábytku, alpská biela
116.050.21.1 Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatické, 2-M, do nábytku, lesklý chróm
116.050.46.1 Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatické, 2-M, do nábytku, matný chróm
116.055.KH.1 Geberit oddialené ovládanie Typ 10, pneumatické, 2-M, podomietkové, matný-lesklý chróm
116.055.KJ.1 Geberit oddialené ovládanie Typ 10, pneumatické, 2-M, podomietkové, leslý chróm-biela
116.055.KK.1 Geberit oddialené ovládanie Typ 10, pneumatické, 2-M, podomietkové, pozlátená-biela
116.055.KM.1 Geberit oddialené ovládanie Typ 10, pneumatické, 2-M, podomietkové, lesklý chróm-čierny
116.055.KN.1 Geberit oddialené ovládanie Typ 10, pneumatické, 2-M, podomietkové, lesklý-matný chróm
116.055.KW.1 Geberit oddialené ovládanie Typ 10, pneumatické, 2-M, podomietkové, vzhľad ušľachtilej ocele
116.057.KH.1 Geberit oddialené ovládanie Typ 10, pneumatické, 2-M, do nábytku, matný-lesklý chróm
116.057.KJ.1 Geberit oddialené ovládanie Typ 10, pneumatické, 2-M, do nábytku, lesklý chróm-biela
116.057.KK.1 Geberit oddialené ovládanie Typ 10, pneumatické, 2-M, do nábytku, pozlátená-biela
116.057.KM.1 Geberit oddialené ovládanie Typ 10, pneumatické, 2-M, do nábytku, lesklý chróm-čierna
116.057.KN.1 Geberit oddialené ovládanie Typ 10, pneumatické, 2-M, do nábytku, lesklý-matný chróm
116.057.KW.1 Geberit oddialené ovládanie Typ 10, pneumatické, 2-M, do nábytku, vzhľad ušľachtilej ocele

Výhody pre zákazníkov: 
- malé a atraktívne tlačidlo v dvoch dizajnoch – typ 01 a 10 
- široký výber variantov, materiálov a farieb 
- sloboda pri umiestnení (až do vzdialenosti 1,7 m od nádržky) 
- splachovanie dvomi množstvami vody, pri type 01alternatíva na jedno  
   množstvo vody 
- veľmi praktické pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou 
 
Výhody pre inštalatérov: 
- jednoduchá montáž 
- pneumatické splachovanie – nie je potrebné napojenie na elektrinu 
- servisný otvor zostáva zachovaný, je prekrytý krycou doskou alebo obkladom 
- vhodné do murovanej steny, sadrokartónu aj nábytku 
- riešenie pre zákazníkov s touto požiadavkou 

Typ 01 

Typ 10 

Staršie typy oddia-
lených tlačidiel uve-
dené v tabuľke budú 
súbežne v predaji 
ešte rok, t.j. do 1. 4. 
2016. 
 

115.940.xx.1 Geberit ovládanie splachovania WC na omietku, pneumatické, 1 množstvo
115.941.xx.1 Geberit podomietkové ručné tlačidlo, 1 množstvo
115.942.xx.1 Geberit podomietk. ručné tlačidlo, 2 množstvá
115.944.xx.1 Geberit podomietkové tlačidlo na nábytok, 2-množstvá
115.945.xx.1 Geberit ovládanie splachovania WC na omietku, pneumatické, 2 množstvá
115.992.xx.1 Geberit pneumatické ovládanie splachovania WC 2-množstvá vody
115.999.xx.1 Geberit pneumatické ovládanie splachovania WC pre nábytok
115.114.xx.1 Geberit pneumatické ovládanie splachovania WC, 1-M


