
ALATI ÕIGE
LAHENDUS

GEBERITI PAIGALDUSSÜSTEEMID



KUIDAS  
SANITAAR-
RUUMID
SÜNNIVAD
Piiranguteta ruumikujundus, kiire paigaldus ehi-

tusplatsil, vähene seotus teiste ehitusvaldkon-

dadega ning optimaalne kulude ja kasude suhe. 

Seda eeldavad kliendid vannitubade ja tualett- 

ruumide projekteerimisel ning paigaldamisel. 

Geberiti paigaldussüsteemid pakuvad sobiva  

lahenduse kõikidele väljakutsetele.
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GEBERITI VARJATUD LOPUTUSPAAKIDE TEHNOLOOGIA

LAHENDUS, MILLELE
VÕITE KINDEL OLLA

Seina sisse paigaldatava WC-loputuspaa-
gi turuletoomist hakati ette valmistama 
juba enam kui 50 aastat tagasi. Sanitaar-
tehnilised seadmed kadusid kasutaja  
vaateväljast ja vannituba muudeti ruu-
miks, kus võis lõdvestuda ja tunda ennast 
mugavalt.

Geberit on aastakümnete jooksul pidevalt 
loonud uuendusi, mis on teinud seinasi-
sese sanitaartehnoloogia tänapäeval 
enim eelistatud lahenduseks sanitaarteh-
noloogia inserneride ja tehnosüsteemide 
projekteerijate jaoks.

SÜNDMUSTEROHKE  
AJALUGU,  
PIDEVAD  
UUENDUSED

1964

Geberiti seina sisse  
paigaldatav loputuspaak 
– varjatud loputuspaagi  
tehnoloogia sünd

1982

Geberit Kombifix – 
varjatud loputuspaak 
eelmonteeritud  
paigalduselemendina

1993

Geberit GIS – püsiv, 
kiiresti paigaldatav 
seinapealne  
süsteem

1996

Geberit Duofix – 
lahenduste paind-
likkuse kõrgeim 
võimalik tase  
professionaalide 
jaoks

2008

Geberit Sigma  
varjatud loputuspaak  
(12 cm) – esimene  
varjatud loputuspaak, 
mida saab paigaldada 
ilma tööriistadeta

2011

Geberit DuoFresh – 
integreeritud lõhnaee-
maldus

2014

Geberiti seinatrapi-
ga dušielement – 
katkematu põranda-
pinnaga elegantne 
dušilahendus

2016

Geberiti pissuaari-
süsteem – nutikas 
konstruktsioon,  
paigaldamine ja 
hooldus, vett  
säästev kasutamine

2017

Geberiti segistisüs-
teem – seinale  
kinnitatavate elektroo-
niliste segistite veatu  
paigaldus
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• Universaalselt kasutatavad üksikelemendid kipsplaatseina jaoks.

• Võimalik laiendada terviklahenduseks seina peal või vaheseinas.

• Õhuke konstruktsioon tagab maksimaalse projekteerimisvabaduse.

• Optimaalne heliisolatsioon.

→

Paigaldusvalmis Geberit Duofix element 
seinale kinnitatava WC-poti jaoks –  
varustatud loputuspaagi, ühendustorude 
ja elektriühenduskohaga dušš-WC  
Geberit AquaClean jaoks.

Geberit Duofix pakub torulukkseppadele ja sanitaartehnikutele ula-
tusliku valiku universaalseid kandvaid paigalduselemente. Süsteemi 
kuuluvate siinide ja postide abil saab neid elemente kasutada tervik-
like seinapealsete või vaheseinasiseste staatilist koormust kandvate 
tarindite, sh plaaditavate paneelide paigaldamiseks – ja kõik toimub 
kohapeal kiiresti ja puhtalt. Ruumikõrguste vooderseinte puhul ei ole 
sanitaarseadmeid vaja seinte tagapinna külge ankurdada.

IGAKS  
OLUKORRAKS
GEBERIT DUOFIX
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↑
KRAANIKAUSI JAOKS
Geberit Duofix element kraanikausi- ja 
veearvestisektsiooni jaoks. 
111.473.00.1

GEBERIT DUOFIX
TOOTESEERIA 

Nii uusehitus- kui renoveerimisprojektide korral pakub 

Geberit Duofix paigalduselementide lai valik muljetavaldavaid 

lahendusi nii tavapäraste kui ka eriliste ehitustingimuste jaoks. 

Ülevaade.

↑
KOHANDATAV POTI KÕRGUS
Geberit Duofix reguleeritava kõrgusega 
element seinale kinnitatava WC-poti jaoks 
(12 cm varjatud loputuspaagiga Sigma) – 
tagab mugavuse igas vanuses kasutajale. 
111.396.00.5

↑
LÜLITUSPLAAT PEAL VÕI EES
Geberit Duofix element seinale kinnitata-
va WC-poti jaoks, 12 cm varjatud loputus-
paagiga Omega. Kolm paigalduskõrgust.  
111.030.00.1

↑
LÕHKUMISKINDEL JUHTSEADE
Geberit Duofix element varjatud juht- 
seadmega lõhkumiskindla pissuaari jaoks.  
111.689.00.1

↑
KATKEMATU PÕRANDAPINNAGA 
DUŠILAHENDUS
Seinatrapiga dušielement Geberit Duofix.  
111.591.00.1

↑
BIDEE JAOKS
Geberit Duofix element bidee jaoks.  
111.510.00.1

←

Juhtelektroonika, segamisventiili ja Geberit Duofix 
elemendi lisakomponendid seinale paigaldatava 
elektroonilise segisti jaoks on paigutatud  
eraldiseisvasse juhtkilpi, kus need on kaitstud,  
kuid lihtsasti kättesaadavad.
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GEBERIT DUOFIX

ENNAST TÕESTANUD
PAIGALDUS- 
TEHNOLOOGIA

↑

Mugav paigaldussügavuse reguleerimine  
esiküljelt tänu otse ehitustarindi külge  
kinnitamiseks ettenähtud paigalduskomplektile.

↑

Ettevalmistatud kohad vee- ja elektriühenduste 
jaoks.

↑

Lihtne ja täpne kõrguse seadmine asendit  
fikseerivate tugijalgade abil.

↑

Geberit Duofix elemendi äravoolupõlve täpne 
seadmine seinale kinnitatava WC-poti jaoks.

Geberit Duofix pakub erinevaid kujun-

dusvõimalusi olenemata sellest, kas 

seda kasutatakse üksikelemendina või 

süsteemi osana. Arenenud paigaldus-

tehnoloogia eelised tulevad tänu lõp-

matult muudetavatele paigutusvarianti-

dele täielikult esile igapäevatöödel 

ehitusplatsil.

↑

Kinnitage Geberit Duofix postid kruvidega laesiini 
külge ja tõmmake teleskooppikendust allapoole.

↑

… ja fikseerige seejärel Geberit Duofix  
siiniklambritega.

↑

Geberit Duofix süsteemi siinide kinnitamine  
põranda ja lae külge. Paigaldage Geberit Duofix 
heliisolatsiooniteip ja kinnitage süsteemi siinid 
põranda ja lae külge.

↑

Paigutage Geberit Duofix paigalduselement  
õigesse kohta. Osalise kõrgusega seinapealse  
paigalduse korral kinnitage seinaankruga …

Geberit Duofix süsteemi lae- ja põrandasiinide ning 
laeni ulatuvate postide abil saab kiiresti ehitada  
tervikliku plaaditava paneeli. Postid saab hõlpsalt 
kinnitada laesiini külge ja tõmmata need lihtsa 90° 
pöördega alt lahti. Tänu teleskoopkonstruktsioonile 
saab seda teha ilma tööriistade abita ja pikkuse  
lõikamiseta. Postid kinnitatakse siiniklambriga  
põrandasiini külge. Pööratav pea võimaldab paigal-
dada ka kaldlae külge.

Kõik Geberit Duofix paigalduselemendid on tehases 
ette valmistatud nii, et ehitusplatsil sujub vajalike 
peale- ja äravoolutorude ühendamine kiiresti. Neid 
töid saab hõlpsalt teha üksinda. Element kinnitatak-
se kergseina raamistiku külge isekeermestavate 
kruvidega. Otse ehitustarindi külge kinnitamiseks 
pakub Geberit paigalduskomplekti, mis võimaldab 
paigaldussügavust esiküljelt mugavalt reguleerida.
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• Paindlik süsteem, kõrgetasemeline 

ühendustehnoloogia.

• Elementide kiire paigaldus.

• Mõõtmete ebatäpsuse lihtne  

kompenseerimine.

• Kindel heliisolatsioon.

• Väga täpne materjalikulu ja tööaja 

arvestus.

Geberit GIS tagab sobiva ühenduse peaaegu kõigi 
sanitaartehniliste seadmetega ning vastab ka  
invatualeti nõuetele. Üks inimene saab hakkama  
eelmonteerimise ja lõpliku paigaldamisega tänu  
kõrgetasemelisele ühendustehnoloogiale, mida on 
katsetega praktikas kontrollitud.

Geberit GISi eelised on nähtavad algusest peale:  
projekteerimistarkvara Geberit ProPlanner aitab  
sanitaartehniliste töödega tegeleval ettevõttel koos-

tada põhiplaani ja eestvaate ning materjali- ja  
komponendiloendi, mis tagab parima täpsusega  
kalkulatsiooni.

GEBERIT GIS
KIIRE JA 
PAINDLIK

↑

Tugisüsteemi Geberit GIS abil saab paigal-
duselementidest ja paneelidest vaid mõne 
liigutusega kokku monteerida tervikliku 
plaaditava seina.

1514 



GEBERIT GIS
KÕIK ON  
KONTROLLI ALL

↑
NURGAMOODUL
Geberit GIS element seinale kinnitatava 
WC-poti nurgapaigalduse jaoks,  
12 cm varjatud loputuspaagiga Sigma. 
461.303.00.5

↑
LÕHKUMISKINDEL  
JUHTSEADE
Geberit GIS element varjatud juhtsead- 
mega lõhkumiskindla pissuaari jaoks. 
461.696.00.1

↑
KRAANIKAUSI JAOKS
Geberit GIS element seinale kinnitatava 
segisti ja juhtkilbi jaoks. 
461.146.00.1

↑
PAIGALDUSPLAAT
Segistite ja liitmike ning tugikäepidemete 
varjatud või nähtavaks paigaldamiseks. 
461.035.00.1

↑
KATKEMATU PÕRANDAPINNAGA 
DUŠILAHENDUS
Geberit GIS seinatrapiga  
dušielement kõikide tavapäraste  
seina- ja põrandatarindite jaoks. 
461.735.00.1

↑
BIDEE JAOKS
Geberit GIS element bidee jaoks. 
461.531.00.

→

Geberit GIS profiilide ja  
ühenduslülide püsiv ühendamine 
käib kähku ja ilma tööriistadeta.
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GEBERIT GIS

KIIRELT VALMIV SEIN
SANITAARTEHNIKA 
JAOKS

Asetage paigale, seadke kohakuti, su-

ruge kokku: Geberit GISi profiilid saab 

väga kiiresti ühendada spetsiaalsete 

ühenduslülidega, luues vaid kahe kom-

ponendi abil kiiresti ja ilma tööriistade 

abita tervikliku tugisüsteemi.

↑

Järkamissaega on võimalik mõõtu lõigata kuni neli 
Geberit GISi profiili korraga.

↑

Geberit GISi profiilide paigaldamine: kogu kinnitus 
üheainsa klõpsuga.

↑

Geberit GISi paigalduselemendid saab kinnitada 
kiiresti ja kindlalt.

↑

Geberit GISi kronsteinid ja isoleerivad korgist  
alused tagavad tugisüsteemi tugeva ankurdamise 
ja kindla heliisolatsiooni.

Geberit GISi profiilide kalasaba-kujuline soon  
võimaldab elemente optimaalselt paigaldada. 
Geberit GISi ühenduslülisid ja lukustustihvte kasuta-
takse elementide püsivaks kinnitamiseks ettevalmis-
tatud tugisüsteemi külge.

Geberit GISi kronsteinide abil on sanitaartehnikat 
hoidev sein kindlalt ehitise külge ankurdatud.  
Isoleerivad korgist alused tagavad tõhusa heliisolat-
siooni ehitise ja tugisüsteemi vahel.

↑

Geberit GISi paigaldussüsteem sobib ideaalselt 
eelmonteerimiseks töökojas. Tänu sellele on töö 
ehitusplatsil palju tõhusam.
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• Massiivseinte korral kasutamiseks  

ettenähtud paigalduselemendid.

• Tarnitakse paigaldusvalmina.

• End hästi tõestanud üle kogu maailma 

rohkem kui 30 aasta vältel.

←

Ennast praktikas tõestanud Geberit Kombifix  
paigalduselemendid on ideaalne lahendus tellis- ja 
betoonseinte korral.

GEBERIT KOMBIFIX

TÄIELIK TOOTEVALIK
VANNITOA JA WC JAOKS

Geberit Kombifix paigalduselementide valik sisaldab peaaegu  

kõiki sanitaarseadmeid vannitoa ja WC tarbeks. Paigaldusvalmis 

elemendid on projekteeritud kasutamiseks massiivseinte korral, 

neid on võimalik kiiresti ja kindlalt kohale kinnitada ning ühendada.

↑
PISSUAARI JAOKS
Varjatud juhtseadmega Geberit Kombifix 
element pissuaari jaoks.
457.689.00.1

↑
ÕHUKE WC-ELEMENT
Geberit Kombifix element seinale  
kinnitatava WC-poti jaoks, eriti õhukese  
(8 cm) varjatud loputuspaagiga Sigma.
110.790.00.1

↑
WC-ELEMENT, STANDARDVERSIOON
Geberit Kombifix element seinale  
kinnitatava WC-poti jaoks, 12 cm varjatud 
loputuspaagiga Sigma.
110.300.00.5

↑
BIDEE JAOKS
Geberit Kombifix element seinale  
kinnitatava bidee jaoks.
457.530.00.1

↑
KRAANIKAUSI JAOKS
Geberit Kombifix element kraanikausile 
paigaldatava segisti jaoks.
457.430.00.1

↑
DUŠIRUUMI SEINATRAPI JAOKS
Geberit Kombifix element duširuumi,  
seinatrapiga.
457.534.00.1
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TÄIELIK PAINDLIKKUS
Maailmas on õnneks väga palju erinevaid sanitaar-
seadmeid. Iga ehitustöö on eripärane, igal tellijal on 
oma nõuded ja igal ajajärgul on omad suundumused 
ja eelistused. Geberit lahendab need mitmekülgsed 
vajadused oma paigaldussüsteemide täieliku paind-
likkusega. Paindlikkus muutub oluliseks, kui äkitselt 
tekib tõketevaba juurdepääsu vajadus või kui ruumi-
tingimused nõuavad improviseerimist. Alljärgnevatel 
lehekülgedel näete, kuivõrd mitmekülgsed võivad 
süsteemi lahendused olla.

KAUNIS VÄLIMUS EI OLE PIISAV
Tegelik ilu on nähtav, aga ka tuntav – ehkki alati mitte 
otsekohe. Geberiti iga toote laitmatu disaini taga on 
alati funktsionaalne lisandväärtus. See lisandväärtus 
muutub ilmseks paigaldamise, hoolduse ja korrashoiu 
ning loomulikult kasutamise ajal. Pissuaarid, segistid 
ja katkematu põrandapinnaga dušilahendused on 
kindel tõend sellest, et asendamatut lisandväärtust 
võib leida kõikjal – sellega on võimalik tutvuda järg-
mistel lehekülgedel.

Uuenduslik sanitaartehnika, töökindel nii seina ees 
kui sees, pakub arvukalt võimalusi ruumide nutikaks 
projekteerimiseks ja optimaalseks kasutamiseks.  
Geberiti paigaldussüsteemid ja sanitaartehnilised 
moodulid Geberit Monolith vastavad ideaalselt  
kõigile eeldustele, mida professionaalid vajavad neile 
esitatud nõuete täitmisel. 

↑

Geberiti paigaldussüsteemid moodustavad  
baasi, mis võimaldab vannitoas tõhusalt kasutada 
loominguliste komponentide omadusi.

MITMEKÜLGSED SÜSTEEMSED LAHENDUSED

ROHKEM RUUMI
TEGELIKE VAJADUSTE 
JAOKS  

↑

Mida Geberitilt oodata? Elegantsesse disaini 
pakitud funktsionaalset lisandväärtust.
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MITMEKÜLGSED SÜSTEEMSED LAHENDUSED

ÜLLATUSMOMENDIGA
SANITAARTEHNILINE 
MOODUL  
GEBERIT MONOLITH

Sanitaartehniline WC-moodul  
Geberit Monolith sobib enamiku stan-
dardsete keraamiliste WC-pottide ja 
Geberiti AquaClean dušš-WC jaoks. 
Seda saab ühtviisi hästi kasutada nii 
uusehituse kui ka renoveerimise korral.

Ajatu disaini ja mitmekülgsete paigaldusvõimalustega sanitaar-
tehniline WC-moodul Geberit Monolith on esmaklassiline alter-
natiiv nähtavale loputuspaagile. Vettsäästva kahesüsteemse  
loputuse ja esmaklassiliste materjalidega vastab ka põhimudel 
kõige rangematele nõuetele. Peale selle pakuvad mudeli  
Geberit Monolith Plus sisseehitatud lõhnaeraldus, delikaatne 
asukohavalgustus ja nutikas anduritehnoloogia ülimat kasutus-
mugavust. Teadmine, et tugiraam on konstrueeritud sarnaselt 
Geberit Duofix paigalduselemendiga, on eriti kasulik torulukkse-
pa jaoks – Geberit Monolithi saab seetõttu ehitustarindi külge 
kinnitada juba tuttavate töövõtetega.

• Esikülg on väga suure kandevõimega turvaklaasist (ESG).

• Külgkate on elegantsest harjatud alumiiniumist.

• Väga õhuke: sügavus ainult 10,5 cm.

• Sobiv uusehituse ja renoveerimise korral.

• Paigaldamine toimub Geberit Duofix paigaldussüsteemi 
juba tuttavate kinnituspõhimõtete järgi.
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umbra  
(kastanpruun) (SQ)

valge (SI) must (SJ)

Sanitaartehnilise WC-mooduli Geberit Monolith 

tugiraami konstruktsioon on sarnane ennast 

praktikas tõestanud ja peaaegu igale sanitaar-

tehnika professionaalile tuttava Geberit Duofix 

paigalduselemendiga. Sanitaartehniline moodul 

pakub peaaegu piiramatuid paigaldusvõimalusi 

– suur eelis eelkõige renoveerimistööde korral. 

Paigalduskoha tingimused (näiteks põrandaliis-

tud või ebatavaliselt paiknevad veetorud) ei põh-

justa enam kulukaid ümberehitusi, mis tähendab, 

et selliseid olukordi ei ole vaja karta.

liivkollane (TG)

↑

Raamil on kaks reguleerimiskruvi võimalike seinakallete 
kompenseerimiseks.

↑

Põimkiududega tugevdatud vooliku saab veevarustusega 
ühendamiseks paigaldada loputuspaaki eemaldamata – 
seega hõlpsam paigaldus.

↑

Kõrgust saab tulenevalt vajadusest reguleerida 7 cm 
ulatuses. Selleks ei ole vaja spetsiaalseid tööriistu.

↑

Raami kinnitamiseks ehitustarindi külge kasutatakse 
ennast praktikas tõestanud paigalduskronsteine.

Sanitaartehniline moodul Geberit Monolith  

pakub peaaegu piiramatuid paigaldusvõimalusi 

– suur eelis eelkõige renoveerimistööde korral. 

Tänu uutele raamidele ja lisavarustuses olevatele 

kinnitusvahenditele on peaaegu kõik võimalik.

MÄRKIMISVÄÄRSELT LIHTNE
Sanitaartehnilise WC-mooduli Geberit Monolith saab juba 
tuttava meetodiga lihtsasti kinnitada ehitustarindi külge.

←

Geberit Monolith ja Geberit Monolith Plus 
on saadaval kõrgusega 101 cm ja 114 cm.

MITMEKÜLGSED SÜSTEEMSED LAHENDUSED

SAAVUTAGE OMA 
EESMÄRK KIIREMINI
TÄNU TOODETE  
TUNTUD HEADUSELE

←

Esikülg on turvaklaasist ja saadaval neljas  
värvitoonis: valge, must, kastanpruun ja liivkollane.
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MITMEKÜLGSED SÜSTEEMSED 
LAHENDUSED

PAINDLIKKUS  
KUULUB KOMPLEKTI
INVATUALETT  
JA RUUMISÄÄST

Teil ei ole põhjust loobuda oma harjumuspärasest mugavusest 
olenemata sellest, kas tegemist on komplitseeritud konstrukt-
sioonilahendusega või peate arvestama ealiste iseärasustega. 
Geberit GIS ja Geberit Duofix paigaldussüsteemide abil on  
võimalik ehitada vannituba, mis rõõmustab kasutajaid pika aja 
jooksul ka väikesel pinnal.

Geberit on välja töötanud spetsiaalsed WC paigalduselemendid, 
mis mahuvad akna alla, ja reguleeritava kõrgusega WC-poti,  
mille istumispinna saab reguleerida kuni 49 cm kõrgusele. Peale 
selle saab hiljem paigaldusplaatide abil mõlemale poole WC- 
potti paigaldada tugikäepidemed.

↑

Paigaldusplaadid tugikäepidemete 
paigaldamiseks.

↑

Geberit Duofix element seinale  
kinnitatava reguleeritava kõrgusega 
WC-poti jaoks.

↑

Geberit Duofix element seinale  
kinnitatava WC-poti jaoks, 82 cm 
varjatud loputuspaagiga Omega.

↑
Ruumisäästva varjatud loputuspaagi 
Geberit Omega saab paigaldada akna 
alla. Loputuspaak on saadaval kolmes 
paigalduskõrguses ja vee pealevoolu 
saab ühendada tagant või küljelt. Võimalik 
on valida väikese elegantse lülitusplaadi 
variantide vahel, mille saab paigaldada  
loputuspaagi üla- või esiküljele.

28 29



• Puutevaba loputus

• Integreeritud lõhnaeemaldus

• Kasutajatuvastus, lülitusplaadi valgustus

• Dušš-WC

Geberit Duofix element seinale kinnitatava 
WC-poti jaoks on praeguste ja tulevaste  
mugavusnõuete täitmiseks ideaalselt valmis 
– sellel on veevarustuse eelpaigaldatud 
ühendustorud ja tähistatud kattega elektri-
ühenduskoht.

ELEKTRI- JA VEEÜHENDUSED WC-S

TULEVIK
ALGAB JUBA TÄNA

↑ 
Vettsäästva kahesüsteemse loputuse 
puutevaba lülitusplaadi Geberit  
Sigma10 juhtelektroonika saab toite 
elektrivõrgust või akudelt.

Geberiti paigalduselementidel seinale kinnitatava WC-poti jaoks  

on valmis elektri- ja veeühenduskohad. Nii on valmisolek kasutajate 

tulevaste mugavusnõuete (näiteks dušš-WC paigaldamise) rahulda-

miseks olemas juba aastaid varem.

↑ 
Geberit DuoFresh eemaldab lõhna otse 
WC-potist. Sobiv väljatõmbesõlm ja  
aktiivsüsifilter on kahesüsteemse lopu-
tuse lülitusplaati Geberit Sigma40 sisse 
ehitatud lihtsasti juurdepääsetaval viisil.

↑ 
Geberit AquaClean dušš-WC ühendab  
atraktiivse esteetilise välimuse rafineeri-
tud mugavusfunktsioonidega olenevalt 
sellest, kas eelistate WC-le täiendavat  
või täislahendust (pildil on mudel Sela).

↑ 
Tippkvaliteediga klaasist lülitusplaat 
Geberit Sigma80 tuvastab kasutaja  
lähenemise ja lülitab sisse lülitusplaadi 
valgustuse. Loputuse parameetrid, 
LED-valgusriba värvus ja mitmed 
muud omadused on eraldi program-
meeritavad.
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MITMEKÜLGSED SÜSTEEMSED LAHENDUSED

TÄPSED  
ÜHENDUSED
PISSUAARIDE ALAL

Geberit Duofixi ja Geberit GISi elemendid sobivad kombineerimiseks 
peaaegu kõigi levinud keraamiliste pissuaaridega. Paigaldamist  
hõlbustavad oluliselt risttalad, mida saab reguleerida ilma tööriistade-
ta ja mille ühenduskohad on tähistatud. Geberiti pissuaarisüsteemi 
elemendid on iseäranis ökonoomse lahenduse osa, mis lihtsustab 
tunduvalt pissuaaride projekteerimist, paigaldamist, hooldamist ja  
kasutamist.

• Kohandatud Geberiti pissuaarisüsteemiga.

• Saab kombineerida peaaegu kõigi levinud keraamiliste 
pissuaaridega.

• Lihtsam paigaldus tänu tähistatud ühenduskohtadele ja  
eelmonteeritud liitmikule Geberit MeplaFix.

• Loputuse varjatud lülitusanduriga või veevaba töörežiimiga  
(integreeritud juhtseadisega Geberiti pissuaarisüsteemi korral).

• Risttalad, mida saab reguleerida ilma tööriistadeta.

↑

Geberit Duofixi element nähtava 
juhtseadmega pissuaari jaoks.

↑

Geberit GISi element varjatud ja  
lõhkumiskindla juhtseadmega 
pissuaari jaoks.

Oma väärtusi praktikas tõestanud varjatud loputuspaagi 
tehnoloogia põhjal on Geberit välja töötanud paindliku 
pissuaarisüsteemi avalike ja poolavalike pissuaarisüstee-
mide komplitseeritud nõuete täitmiseks.
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GEBERIT OMEGA GEBERIT SIGMA

Geberiti loputusplaadid WC-poti loputu-
se käivitamiseks

Geberiti loputusplaadid WC-poti loputuse 
käivitamiseks

Geberiti lülitusplaadid pissuaari loputuse 
käivitamiseks

30 • Mõõtmed:  
212 x 142 mm 

• Mõõtmed: 
264 x 164 mm

• Pneumaatiline
• Elektrooniline
• Mõõtmed:  

130 x 130 mm

40 •  Integreeritud 
lõhnaeemaldus

• Mõõtmed:  
266 x 182 mm 

* • Elektrooniline
• Mõõtmed:  

130 x 130 mm

50 • Mõõtmed:  
246 x 164 mm 

• Pneumaatiline
• Elektrooniline
• Mõõtmed:  

130 x 130 mm

60 • Süvispaigaldus
• Mõõtmed:  

184 x 114 mm 

•  Süvispaigaldus
• Mõõtmed:  

221 x 139 mm 

* • Elektrooniline
• Mõõtmed:  

130 x 130 mm

70 •  Servoajam
• Mõõtmed:  

240 x 158 mm 

* • Elektrooniline
• Mõõtmed:  

130 x 130 mm

01 • Mõõtmed:  
246 x 164 mm 

• Pneumaatiline
• Elektrooniline
• Mõõtmed:  

130 x 130 mm

10 • Mõõtmed:  
246 x 164 
mm **

• Pneumaatiline
• Elektrooniline
• Mõõtmed:  

130 x 130 mm

20 •  Mõõtmed:  
212 x 142 mm 

• Mõõtmed: 
246 x 164 mm 

* • Pneumaatiline
• Elektrooniline
• Mõõtmed:  

130 x 130 mm

21 • Mõõtmed: 
264 x 164 mm

* • Pneumaatiline
• Elektrooniline
• Mõõtmed:  

130 x 130 mm

10 • Puutevaba 
lülitamine

• Mõõtmed:  
246 x 164 mm 

• Elektrooniline
• Mõõtmed:  

130 x 130 mm

80 • Puutevaba 
lülitamine

•  Dimensions: 
247 x 164 mm 

* • Elektrooniline
• Mõõtmed:  

130 x 130 mm

*  Tooteseeriaga visuaalselt kokkusobiv soovituslik disain
**  Stop-and-go-loputus

MITMEKÜLGSED SÜSTEEMSED LAHENDUSED

IGALE OMA
STIILNE LOPUTUSPLAAT

Loputuse lülitusplaat ehk loputusplaat 

on segistite, WC-pottide ning seina- ja 

põrandapindade kõrval üks vannitoa 

kujunduse tähtsamaid elemente.  

Geberit pakub teile oma ulatusliku vor-

mi-, värvi- ja mudelivalikuga ammu 

igatsetud mitmekesisust.

Geberiti Omega-seeria loputusplaadid panevad alu-
se uuele standardile. Vaid 184 x 114 mm mõõtmete-
ga süvispaigaldusega loputusplaat Geberit Omega60  
võtab minimaalselt ruumi ja annab torulukksepale  
piisava juurdepääsu Geberit Omega varjatud lopu-
tuspaagi hooldusavale. Loputusplaadi saab kinnitada 
üla- või esikülje hooldusavale.

Sigma-seeria loputusplaatidega pakub Geberit 
ainulaadselt laia disainivõimaluste ja funktsioonide 
valikut. Kahesüsteemne või stop-and-go loputus, 
käsitsilülitatav või puutevaba loputus, 
sisseehitatud lõhnaeemaldus või süvispaigaldus – 
Geberiti Sigma-seeria loputusplaadis leidub kõigi 
nõuete jaoks parim lahendus. 

LOPUTUSSÜSTEEM GEBERIT SIGMA

• Geberit Sigma varjatud loputuspaagi  
minimaalne paigalduskõrgus on 110 cm.

• Katteseina sügavus vähemalt 12 cm.

• Lülitamine esiküljelt.

• Funktsioneerimist tagavate varuosade  
saadavus on tagatud 25 aasta jooksul.

LOPUTUSSÜSTEEM GEBERIT OMEGA

• Geberit Omega varjatud loputuspaagi  
minimaalne paigalduskõrgus on vaid 82 cm.

• Katteseina sügavus vähemalt 12 cm,  
lülitamine esiküljelt.

• Lülitamine üla- või esiküljelt.

• Funktsioneerimist tagavate varuosade  
saadavus on tagatud 25 aasta jooksul.
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MITMEKÜLGSED SÜSTEEMSED LAHENDUSED

ALATI KINDEL VALIK
ELEKTROONILISELT 
JUHITAVAD SEGISTID

←
Eraldiseisev juhtkilp paikneb lihtsasti  
juurdepääsetavas kohas kraanikausi all. See  
sisaldab kõiki tehnilisi komponente peale  
infrapunaanduri ja seda on väga lihtne hooldada.

Seinale kinnitatavate puutevabade segistite eelised 
on ilmsed: kogu kraanikausi pind on vaba ja seda  
on lihtsam puhastada, vee säästmist saab program-
meerida ja käte pesemiseks on tagatud tipptasemel 
ergonoomika. Selliste suurt kasutussagedust  
võimaldavate automaatsegistite paigaldamine ja 
hooldamine ei ole seni olnud kaugeltki lihtne.

Lahenduse nendele erilaadsetele probleemidele  
pakuvad Geberiti kraanikausside paigalduselemen-
did. Nende reguleeritava kõrgusega risttalad  
võimaldavad täpset paigutamist horisontaal- ja  

vertikaalsuunas ning segisti korpuse kindlat kinnita-
mist – see minimeerib kulukaid projekteerimis- ja  
paigaldamisvigu.

↑

GEBERITI KRAANIKAUSISEGISTI BRENTA

Seinapaigaldus

↑

GEBERITI KRAANIKAUSISEGISTI PIAVE

Seinapaigaldus
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MITMEKÜLGSED SÜSTEEMSED LAHENDUSED

PUHAS LUGU
ÜHTLASE PÕRANDAPIN-
NAGA DUŠILAHENDUS

↑
Geberit GIS ja Geberit Duofix paigalduse-
lemendid kiirendavad tunduvalt tööd ja 
tagavad lekkekindla vastupidava ühendu-
se.

GEBERITI SEINATRAPP DUŠI JAOKS

↑
Tänu väikese sügavusega vesilukule  
sobivad Geberiti seinatrapid eriti hästi  
ka õhukese põrandakonstruktsiooniga 
kohtadesse.

↑
Täiendava kogumisprofiili abil on väikese 
põrandakalde moodustamine lihtsam. 
See hõlbustab plaatija tööd oluliselt.

↑
Integreeritud karvapüüduri saab  
puhastamiseks kergesti eemaldada.

• Kauni välimusega katkematu põrandapind.

• Lihtne ühendada olemasoleva äravoolutoruga.

• Lihtsam ühendada plaatidega.

• Mugav puhastada.

Seina taha paigutatud ära-
vool võimaldab kasutada 
katkematu põrandapinnaga 
vannitoa kõiki eeliseid. See 
paigaldusviis on tõestanud 
oma väärtust nii vannitoa 
renoveerimis- kui uusehi-
tusprojektide korral – juba 
palju varem kui muutuvad 
nähtavaks visuaalsed eeli-
sed.

Läikiv kroomitud

Valge (alpine)

Harjatud roostevaba teras

Soovikohaselt plaaditav

← 320 mm →

VÄRVUSED/MATERJALID
←

 →
5

0
 m

m
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Tulekaitse on tõhus vaid niivõrd, kui  

tõhus on süsteemi nõrgim lüli. Erinevate 

tootjate komponentide kombineerimisel 

suureneb oht, et paigaldate ohtliku  

detaili, mis muudab asjakohaste  

standardite ja eeskirjade järgimise  

keerukamaks. Seetõttu on Geberit  

välja töötanud lahenduste tervikliku 

süsteemi, mis tagab tuleohutuse  

märkimisväärselt kõrge taseme.

↑

Äravoolutoru professionaalne paigaldusvariant  
on kaldne ava laes. Tuletõkkemansett paikneb toru  
ja betooni vahel.

Avad seinas või laes ning paigalduskanalid võivad 
hõlbustada hoonetes levivate tulekahjude levikut, kui 
need ei ole korralikult ja nõuetekohaselt kinni pan-
dud. Geberiti tuletõkkemansetid sulgevad toru avad 
tulekahju korral ning takistavad suitsu, tule ja sooja 
levikut teistesse ruumidesse või hoone osadesse.

↑

Laega ühes tasapinnas paigaldus (vasakul) ja  
Geberiti tuletõkkemanseti kaldpaigaldus. 

↑

Tuletõkkemansett sisaldab tulekaitsematerjali,  
mis paisub temperatuuril umbes 150 °C. See  
sulgeb läbiviigu laes või seinas enne, kui tuli ja suits 
pääsevad muudesse ruumidesse või korrustele.

← 

Erinevate paigaldusvariantide ulatuslike 
tuleohutuskatsetega on kontrollitud, kui 
kaua need tõkestavad tule levikut.

GEBERITI TULEKAITSE

OHUTUSE  
TAGAMISEKS
LOODUD
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↑

Heliisolatsioon on üks Geberiti peamisi oskusteabe 
valdkondi. Ettevõtte ehitustehnoloogia ja akustikalabo-
ris välja töötatud nüüdisaegse mõõtmistehnoloogia 
kohaselt katsetatakse tooteid nii eraldi kui ka süsteemi-
de koosseisus.

GEBERITI HELIISOLATSIOON

VAIKUS TAGAB
HEA ELUKVALITEEDI

Geberiti paigaldussüsteemide heliisolatsioonilahendused  

on aegade jooksul tõestanud oma töökindlust. Need vastavad 

kehtivate standardite ja eeskirjade nõuetele ning tagavad teie  

ja teie klientide rahulolu.

↑

Kõrgetasemelised kinnitus- ja isolatsioonimeetodid 
vähendavad müra ja heli leviku miinimumini.

Kui valite õiged süsteemid ja seadmed 
ning lasete need asjatundlikult paigalda-
da, väheneb näiteks äravoolutorust või 
WC loputuspaagist pärit müra oluliselt. 
Heli ei saa siiski täielikult kõrvaldada. See-
tõttu pöörab Geberit suurt tähelepanu 
heli ülekandumise vähendamisele. Sobiva 
paigaldusmeetodiga saab seadmed ning 
peale- ja äravoolutorud ehitustarindist 
isoleerida niivõrd tõhusalt, et sanitaarteh-
niliste seadmete müra levik hoones on 
oluliselt väiksem.
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GEBERIT PROPLANNER

TEIE EDU 
MEIE PROGRAMM

Torulukkseppade ja sanitaartehnikaettevõtete vaja-
dustega kohandatud Geberit ProPlanner võimaldab 
teha plaani- ja arvutuslahendused nii keskmiste kui 
ka suurte projektide jaoks. Selles tarkvarapaketis on 
moodulid pealevoolu-, äravoolu-, katuselt vihmavee 
sifoon-äravoolusüsteemide ja paigaldussüsteemide 
tarbeks.

Geberit ProPlannerit iseloomustavad mitmekülgsed 
kuvamisvõimalused ja intuitiivne kasutajaliides. Peale 
selle tagavad programmi regulaarsed värskendused, 
et alati järgitakse kehtivaid standardeid ja eeskirju 
ning Geberiti uuendusi. Projekteerimise tulemusi 
saab edasiseks täiendamiseks erineval viisil ekspor-
tida. Geberit tarnib projekteerimistarkvara tasuta.

• Kiire, lihtne ja tõhus projekteerimine.

• Intuitiivne kasutajaliides (Windows®-i  
tehnoloogia).

• Kehtivate standardite ja eeskirjade  
ajakohastatud järgimine.

• Toodete materjali, komponentide, pakkumuste, 
lõikeloendite, põhiplaani, eestvaate ja  
paigaldusjooniste automaatne väljatrükk.

• Üksikasjaliku 3D-projekteerimismooduli  
jaoks eksportimise funktsioon.

• CAD-ekspordiliides (Autodesk® RealDWG®).

Mõne hiireklõpsuga saab soovitud formaadis 
koostada täieliku mõõtmete ja kalkulatsiooniga 
varustatud projekti või teenuse tehnilise kirjelduse.

↓

Kuluarvutlused, teenuste tehnilised kir-

jeldused ja hinnapakkumused – kõigi 

nende koostamine nõuab aega ja raha. 

Konkurentsiolukord survestab kõiki et-

tevõtteid projekte koostama kiiresti ja 

lihtsalt, kuid suurima täpsuse ja töökind-

lusega.
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7 PÕHJUST
GEBERITI  
PAIGALDUSSÜSTEEMI  
USALDAMISEKS

TÄPSEM INFO ON ESITATUD  
VEEBIS:

www.geberit.ee

 1  PIKAAJALINE KOGEMUS
 Süsteemid on väga töökindlad ja neid on  

edukalt kasutatud juba aastakümneid.

 2   PIDEV OPTIMEERIMINE
 Süsteeme täiustatakse lakkamatult ja uusi 

funktsioone lisandub pidevalt.

 3  MITMEKÜLGSUS
 Süsteeme saab kasutada väga erinevate 
konstruktsioonitingimuste korral.

 4  PAINDLIKKUS
 Süsteemid jätavad vaba ruumi vannitoa  
soovikohaseks kujundamiseks.

 5  KULUTÕHUSUS
 Süsteeme saab kavandada kindlalt sobivana 
ning paigaldada ja hooldada kiiresti.

 6   MAKSIMAALNE OHUTUS
 Ulatuslikud katsetused tagavad rangete  

standardite ja ehituskriteeriumite järgimise.

 7   OPTIMAALNE HELIISOLATSIOON
 Uuenduslik katsemetoodika tagab parimad 
võimalikud akustilised omadused.
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