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ΚΑΝΤΕ ΤΟΔΙΚΌ ΣΑΣ
Δεν είναι απλά ένα μπάνιο, είναι το δικό σας μπάνιο. 
Εσείς επιλέγετε τα πλακάκια που εκφράζουν το στυλ σας. 
Δεν υπάρχουν συμβιβασμοί στην επιλογή της αυτόματης 
μπαταρίας για το νιπτήρα σας. Εδώ θα βρείτε την τέλεια 
πλακέτα ενεργοποίησης για το WC ώστε να δώσετε στο 
μπάνιο σας την τελική πινελιά και να κακομάθετε τον εαυτό 
σας με λειτουργίες άνεσης. 
Η Geberit συνδυάζει την οπτική κομψότητα με καινοτόμες 
λειτουργίες.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΌΚΙΜΑΣΕΤΕ ΔΙΚΌΎΣ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΎΣ;
Στο φυλλάδιο θα βρείτε εικόνες διαφόρων πλακετών ενεργοποίησης σε πραγματικό μέγεθος. 
Κρατήστε το φυλλάδιο στο ένα χέρι, ακουμπήστε το σχέδιο στον τοίχο και αφήστε τη φαντασία σας 
ελεύθερη! Χρησιμοποιήστε τα δείγματα πραγματικού μεγέθους για να επιλέξετε την πλακέτα 
ενεργοποίησης που σας αρέσει περισσότερο.



4 5

ΟΡΘΟΓΏΝΊΑ 30
Πλακέτες ενεργοποίησης Geberit Sigma30, 
Omega30, Sigma50, Sigma60, Omega60, 
Sigma70 και μία τετράγωνη Geberit με 
απομακρυσμένη ενεργοποίηση απόπλυσης

ΣΧΕΔΊΑ ΚΑΊ ΤΑΣΕΊΣ 06 ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 50
Πλακέτες ενεργοποίησης Geberit Sigma01, 
Sigma10, Sigma20, Omega20, Sigma21 όπως 
επίσης και απομακρυσμένη ενεργοποίηση 
απόπλυσης Geberit τύπος 01 και τύπος 10

ΧΏΡΊΣ ΑΓΓΊΓΜΑ 46
Πλακέτες ενεργοποίησης Geberit Sigma80 και 
Sigma10

ΕΞΑΤΟΜΊΚΕΥΣΗ 68
Πλακέτες ενεργοποίησης Geberit Sigma21, 
Sigma50 και Sigma70

ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΑ ΣΧΕΔΊΏΝ 
GEBERIT 76
Ομοιόμορφος σχεδιασμός.

ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΕΣ GEBERIT 82
Η επιλογή είναι σημαντική.

ΝΕΌ

ΤΟ ΜΠΑΝΊΟ ΣΑΣ
ΤΌ ΣΧΕΔΙΌ ΣΑΣ
Επιλέξτε την πλακέτα ενεργοποίησης που σας αρέσει 
περισσότερο.
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ΠΟΛΥΤΊΜΑ 
ΜΕΤΑΛΛΑ
Η επιλογή των σωστών σχεδίων για το μπάνιο 
εξασφαλίζει τον τέλειο συντονισμό των μεμονωμένων 
μικροδιαφορών. Οι πλακέτες ενεργοποίησης σε νέα, 
μοντέρνα μεταλλικά χρώματα ταιριάζουν απόλυτα με 
τις τελευταίες τάσεις στις βρύσες, ενώ οι πλακέτες 
από υλικά όπως γυαλί ή συμπαγή επιφάνεια όψης 
τσιμέντου ή φυσικός σχιστόλιθος mustang και μαύρη 
καρυδιά συνδυάζονται αρμονικά σχεδόν με κάθε 
στυλ διακόσμησης. Ο ιδανικός συνδυασμός για το 
μπάνιο των ονείρων σας απλώς σας περιμένει να τον 
ανακαλύψετε.

ΝΕΌ
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ΚΌΚΚΙΝΌ
ΧΡΥΣΟ
Με τον έντονο χάλκινο τόνο του, το κόκκινο 
χρυσό αποπνέει μια αίσθηση ζεστασιάς υψηλής 
ποιότητας στο μπάνιο και είναι εντυπωσιακό 
όταν συνδυάζεται με πολυτελείς επιφάνειες σε 
φωτεινές ή σκούρες αποχρώσεις.

8 9
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Οι μπορντούρες ενεργοποίησης απόπλυσης από κόκκινο 
χρυσό για μικρούς και μεγάλους όγκους ροής δίνουν έμφα-
ση στην εκλεπτυσμένη εμφάνιση του βασικού υλικού που 
χρησιμοποιείται για το πλακίδιο ενεργοποίησης.

GEBERIT SIGMA21

Διακοσμητικοί δακτύλιοι: κόκκινο χρυσό· 
Κάλυμμα και κουμπιά: λευκό 
115.650.SI.1

Διακοσμητικοί δακτύλιοι: κόκκινο χρυσό· 
Κάλυμμα και κουμπιά: σχιστόλιθος mustang 
115.650.JM.1

Διακοσμητικοί δακτύλιοι: κόκκινο χρυσό· 
Κάλυμμα και κουμπιά: όψη τσιμέντου 
115.650.JV.1

Διακοσμητικοί δακτύλιοι: κόκκινο χρυσό· 
Κάλυμμα και κουμπιά: μαύρο 
115.650.SJ.1

Διακοσμητικοί δακτύλιοι: κόκκινο χρυσό· 
Κάλυμμα και κουμπιά: μαύρη καρυδιά 
115.650.JX.1

Πλακέτα τοποθέτησης και κουμπιά: κόκκινο 
χρυσό· Κάλυμμα: λευκό 
115.670.11.2

Πλακέτα τοποθέτησης και κουμπιά: κόκκινο 
χρυσό· Κάλυμμα: σχιστόλιθος mustang 
115.670.JM.2

Βλέπε σελίδα 60 για περισσότερες 
παραλλαγές του Geberit Sigma21.

Βλέπε σελίδα 38 για περισσότερες 
παραλλαγές του Geberit Sigma50.

Πλακέτα τοποθέτησης και κουμπιά: κόκκινο 
χρυσό· Κάλυμμα: όψη τσιμέντου 
115.670.JV.2

Πλακέτα τοποθέτησης και κουμπιά: κόκκινο 
χρυσό· Κάλυμμα: μαύρο 
115.670.DW.2

Πλακέτα τοποθέτησης και κουμπιά: κόκκινο 
χρυσό· Κάλυμμα: μαύρη καρυδιά 
115.670.JX.2

GEBERIT SIGMA50
Η σατινέ επιφάνεια των ελαφρώς κυρτών κουμπιών 
εναρμονίζεται όμορφα με τη ζεστασιά που ακτινοβολεί ο τόνος 
του κόκκινου χρυσού.
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ΜΑΎΡΌ ΧΡΏΜΕ
Η λεπτή κομψότητα του μαύρου χρωμέ συμπληρώνει 
ιδανικά τα σκούρα χρώματα και τις έντονες 
αντιθέσεις σκούρων και ανοιχτών χρωμάτων που 
συναντάμε στις σημερινές τάσεις των μπάνιων.

12 13
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GEBERIT SIGMA21 GEBERIT SIGMA50
Είτε χρησιμοποιούνται εφέ αντίθεσης είτε εφέ τόνου στον 
τόνο, οι διακριτικές, μαύρες χρωμέ μπορντούρες γύρω από τα 
κουμπιά προσθέτουν ένα ζωηρό στοιχείο στην πλακέτα 
ενεργοποίησης.

Η ματ σατινέ επιφάνεια των κουμπιών ενεργοποίησης προσδί-
δει στις πλακέτες ενεργοποίησης μια σικ αύρα loft.

Διακοσμητικοί δακτύλιοι: μαύρο χρωμέ· 
Κάλυμμα και κουμπιά: σχιστόλιθος mustang 
115.651.JM.1

Διακοσμητικοί δακτύλιοι: μαύρο χρωμέ· 
Κάλυμμα και κουμπιά: όψη τσιμέντου 
115.651.JV.1

Διακοσμητικοί δακτύλιοι: μαύρο χρωμέ· 
Κάλυμμα και κουμπιά: μαύρη καρυδιά 
115.651.JX.1

Διακοσμητικοί δακτύλιοι: μαύρο χρωμέ· 
Κάλυμμα και κουμπιά: λευκό 
115.651.SI.1

Διακοσμητικοί δακτύλιοι: κόκκινο χρυσό· 
Κάλυμμα και κουμπιά: μαύρο 
115.651.SJ.1

Βλέπε σελίδα 60 για περισσότερες 
παραλλαγές του Geberit Sigma21.

Βλέπε σελίδα 38 για περισσότερες 
παραλλαγές του Geberit Sigma50.

Πλακέτα τοποθέτησης και κουμπιά: μαύρο 
χρωμέ· Κάλυμμα: σχιστόλιθος mustang 
115.671.JM.2

Πλακέτα τοποθέτησης και κουμπιά: μαύρο 
χρωμέ· Κάλυμμα: όψη τσιμέντου 
115.671.JV.2

Πλακέτα τοποθέτησης και κουμπιά: μαύρο 
χρωμέ· Κάλυμμα: μαύρη καρυδιά 
115.671.JX.2

Πλακέτα τοποθέτησης και κουμπιά: μαύρο 
χρωμέ· Κάλυμμα: λευκό 
115.671.11.2

Πλακέτα τοποθέτησης και κουμπιά: μαύρο 
χρωμέ· Κάλυμμα: μαύρο 
115.671.DW.2
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Ο κλασικός χρυσός τόνος του ορείχαλκου 
δίνει μια πραγματική αναγεννησιακή 
εμπειρία και προσθέτει ένα λαμπερό τόνο 
σε κάθε μπάνιο.

ΌΡΕΙΧΑΛΚΌΣ 

16 17
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GEBERIT SIGMA21 GEBERIT SIGMA50
Ο ζεστός, λαμπερός τόνος που αναδίδει ο ορείχαλκος σε αυτές 
τις μπορντούρες τονίζει ζωηρά τα κουμπιά ενεργοποίησης.

Η σατινέ επιφάνεια των κουμπιών κάνει τον χρυσό ορειχάλκι-
νο τόνο να λάμπει.

Διακοσμητικοί δακτύλιοι: ορείχαλκος· 
Κάλυμμα και κουμπιά: σχιστόλιθος mustang 
115.652.JM.1

Διακοσμητικοί δακτύλιοι: ορείχαλκος· 
Κάλυμμα και κουμπιά: όψη τσιμέντου 
115.652.JV.1

Διακοσμητικοί δακτύλιοι: ορείχαλκος· 
Κάλυμμα και κουμπιά: μαύρη καρυδιά 
115.652.JX.1

Διακοσμητικοί δακτύλιοι: ορείχαλκος· 
Κάλυμμα και κουμπιά: λευκό 
115.652.SI.1

Διακοσμητικοί δακτύλιοι: ορείχαλκος· 
Κάλυμμα και κουμπιά: μαύρο 
115.652.SJ.1

Βλέπε σελίδα 60 για περισσότερες 
παραλλαγές του Geberit Sigma21.

Βλέπε σελίδα 38 για περισσότερες 
παραλλαγές του Geberit Sigma50.

Πλακέτα τοποθέτησης και κουμπιά: 
ορείχαλκος· Κάλυμμα: σχιστόλιθος 
mustang 
115.672.JM.2

Πλακέτα τοποθέτησης και κουμπιά: 
ορείχαλκος· Κάλυμμα: όψη τσιμέντου 
115.672.JV.2

Πλακέτα τοποθέτησης και κουμπιά: 
ορείχαλκος· Κάλυμμα: μαύρη καρυδιά 
115.672.JX.2

Πλακέτα τοποθέτησης και κουμπιά: 
ορείχαλκος· Κάλυμμα: λευκό 
115.672.11.2

Πλακέτα τοποθέτησης και κουμπιά: 
ορείχαλκος· Κάλυμμα: μαύρο 
115.672.DW.2
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ΧΡΩΜΕ
Αυτή η κλασική επιλογή μετάλλου για 
το μπάνιο αποκαλύπτει μια εντελώς 
νέα όψη όπου το γυαλιστερό στοιχείο 
και το ματ σατινέ συνδυάζονται με τα 
υλικά πλακέτας των τελευταίων 
τάσεων.

20 21
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GEBERIT SIGMA21 GEBERIT SIGMA50
Συνδυασμένες με όψη τσιμέντου για εφέ loft ή σε φυσικό ξύλο 
καρυδιάς, οι χρωμέ μπορντούρες είναι πραγματικά 
εντυπωσιακές. Οι πλακέτες Sigma21 με χρωμέ μπορντούρες 
διατίθενται και σε άλλα χρώματα και με άλλες επιφάνειες. 

Η ματ σατινέ όψη προσφέρει το τέλειο αποτέλεσμα γι’ αυτά τα 
κουμπιά ενεργοποίησης. Οι πλακέτες Sigma50 με χρωμέ σατινέ 
κουμπιά διατίθενται και σε άλλα χρώματα και με άλλες επιφάνει-
ες.

Διακοσμητικοί δακτύλιοι: επιχρωμιωμένα· 
Κάλυμμα και κουμπιά: όψη τσιμέντου 
115.884.JV.1

Διακοσμητικοί δακτύλιοι: επιχρωμιωμένα· 
Κάλυμμα και κουμπιά: μαύρη καρυδιά 
115.884.JX.1

Βλέπε σελίδα 60 για περισσότερες 
παραλλαγές του Geberit Sigma21.

Βλέπε σελίδα 38 για περισσότερες 
παραλλαγές του Geberit Sigma50.

Πλακέτα τοποθέτησης και κουμπιά: 
επιχρωμιωμένα· Κάλυμμα: όψη τσιμέντου 
115.788.JV.2

Πλακέτα τοποθέτησης και κουμπιά: 
επιχρωμιωμένα· Κάλυμμα: μαύρη καρυδιά 
115.788.JX.2
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Το μαύρο είναι ωραίο και αυτό το 
μοντέρνο χρώμα διακόσμησης 
εσωτερικών χώρων τώρα είναι 
δημοφιλές και για το μπάνιο.  
Η ανεπιτήδευτη δημιουργία της Geberit 
προσφέρει μια συναρπαστική 
αλληλεπίδραση γυαλιστερών και ματ 
στοιχείων.

ΜΑΎΡΌ ΣΤΟ 
ΜΑΥΡΟ

24 25
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Οι εκλεπτυσμένες ματ και γυαλιστερές επιφάνειες αποκαλύπτουν 
μια διαφορετική πλευρά αυτής της κλασικής επιλογής για το μπάνιο. 
Οι διακοσμητικοί δακτύλιοι και οι γραμμές διατηρούν τον τόνο στον 
τόνο και χρησιμοποιούνται για να τονίζουν διακριτικά.

ΛΕΎΚΌ ΣΤΟ 
ΛΕΥΚΟ

26 27
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GEBERIT SIGMA20 GEBERIT SIGMA30
Συνδυασμένες με γυαλιστερή ή ματ επιφάνεια, αυτές οι 
μπορντούρες κουμπιών ζωντανεύουν τα κλασικά βασικά χρώμα-
τα του μαύρου και του λευκού. Επιφάνειες με ματ επικάλυψη που 
καθαρίζονται εύκολα.

Τα γεωμετρικά σχέδια με τις απλές γραμμές που 
χρησιμοποιούνται σε αυτά τα μεγάλα κουμπιά ενεργοποίησης 
αντισταθμίζονται από το κάτω άκρο. Οι ματ επιφάνειες 
διαθέτουν μια επικάλυψη εξαιρετικά εύκολη στο καθάρισμα.

Πλακέτα και κουμπιά: μαύρο· 
Διακοσμητικοί δακτύλιοι: μαύρο ματ 
115.882.DW.1

Πλακέτα και κουμπιά: μαύρη ματ επικάλυψη· 
Διακοσμητικοί δακτύλιοι: μαύρο 
115.882.16.1, εύκολος καθαρισμός

Πλακέτα και κουμπιά: λευκό· 
Διακοσμητικοί δακτύλιοι: λευκό ματ 
115.882.11.1

Πλακέτα και κουμπιά: λευκή ματ 
επικάλυψη· Διακοσμητικοί δακτύλιοι: λευκό 
115.882.01.1, εύκολος καθαρισμός

Βλέπε σελίδα 56 για περισσότερες 
παραλλαγές του Geberit Sigma20.

Βλέπε σελίδα 34 για περισσότερες 
παραλλαγές του Geberit Sigma30.

Πλακέτα και κουμπιά: μαύρη ματ επικάλυ-
ψη· Διακοσμητικές γραμμές: μαύρο 
115.883.16.1, εύκολος καθαρισμός

Πλακέτα και κουμπιά: μαύρο· 
Διακοσμητικές γραμμές: μαύρο ματ 
115.883.DW.1

Πλακέτα και κουμπιά: λευκή ματ επικάλυ-
ψη· Διακοσμητικές γραμμές: λευκό 
115.883.01.1, εύκολος καθαρισμός

Πλακέτα και κουμπιά: λευκό· 
Διακοσμητικές γραμμές: λευκό ματ 
115.883.11.1

28 29
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ΑΊΣΘΗΤΊΚΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΌΎΡΓΙΑ
Διακριτικότητα και αξιοπιστία. Η Geberit διασφαλίζει 
την απόλυτη άνεση και ανθεκτικότητα και όλα αυτά πίσω 
από τον τοίχο. Το μόνο που φαίνεται είναι η σύνδεση με 
την τεχνολογία: η πλακέτα ενεργοποίησης. Η επιλογή των 
πλακετών ενεργοποίησης είναι σημαντική επειδή θα ζείτε με 
αυτές για πολλά χρόνια. Επιλέξτε την πλακέτα ενεργοποίησης 
που ταιριάζει καλύτερα σε εσάς και το μπάνιο σας μέσα από 
μια μεγάλη γκάμα επιλογών.

Από ένα ορθογώνιο σχήμα μπορούν πάντα να προκύψουν 
νέες ιδέες και λειτουργίες. Με αυτόν τον τρόπο η Geberit 
σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σύγχρονο και 
εξατομικευμένο σχεδιασμό για το μπάνιο σας.

30



32 33

GEBERIT SIGMA30
ΑΠΟΠΛΥΣΗ STOP-AND-GO

 → Απόπλυση εξοικονόμησης νερού stop-and-go.

 → Κατασκευή από ανθεκτικό χυτοπρεσαριστό 
ψευδάργυρο.

 → Μεγάλο κουμπί για την ενεργοποίηση της 
απόπλυσης.

 → Διαθέσιμη και σαν πλακέτα ενεργοποίησης για 
ουρητήρια.

 → Κατάλληλη για την προαιρετική μονάδα Geberit 
DuoFresh (βλέπε σελίδα 86).

 →  Επιλεγμένα χρώματα με επίστρωση (εύκολος 
καθαρισμός*).

χρώμιο σατινέ / χρωμέ 
γυαλιστερό / χρώμιο σατινέ
115.893.KX.1*

λευκό / χρωμέ γυαλιστερό / 
λευκό
115.893.KJ.1
115.893.JT.1* (ματ)

μαύρο ματ / χρωμέ γυαλιστερό 
/ μαύρο ματ
115.893.14.1*

χρωμέ γυαλιστερό / χρώμιο 
σατινέ / χρωμέ γυαλιστερό
115.893.KY.1

επιχρυσωμένο
115.893.45.1
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GEBERIT SIGMA30

 → Οι νέες επιλογές χρωμάτων παρουσιάζονται στη σελίδα 
29.

 → Απόπλυση δύο ποσοτήτων εξοικονόμησης νερού.

 → Κατασκευή από πλαστικό υψηλής ποιότητας.

 → Διαθέσιμη και σαν πλακέτα ενεργοποίησης για 
ουρητήρια.

 → Κατάλληλη για την προαιρετική μονάδα Geberit 
DuoFresh (βλέπε σελίδα 86).

 →  Επιλεγμένα χρώματα με επίστρωση (εύκολος 
καθαρισμός*).

χρωμέ γυαλιστερό / 
επιχρωμιωμένο ματ / χρωμέ 
γυαλιστερό
115.883.KH.1

λευκό / χρωμέ γυαλιστερό / 
λευκό
115.883.KJ.1
115.883.JT.1* (ματ)

λευκό / επιχρυσωμένο / λευκό
115.883.KK.1

λευκό / επιχρωμιωμένο ματ / 
επιχρωμιωμένο ματ
115.883.KL.1

μαύρο / χρωμέ γυαλιστερό / 
μαύρο
115.883.KM.1
115.883.14.1* (ματ)

επιχρωμιωμένο ματ / χρωμέ 
γυαλιστερό / επιχρωμιωμένο ματ
115.883.KN.1
115.883.JQ.1*
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GEBERIT OMEGA30

 →  Απόπλυση δύο ποσοτήτων εξοικονόμησης νερού.

 →  Κατασκευή από πλαστικό υψηλής ποιότητας.

 →  Απίστευτα μικρές διαστάσεις.

 →  Για ενεργοποίηση από εμπρός ή από επάνω.

 → Διαθέσιμη και σαν πλακέτα ενεργοποίησης για 
ουρητήρια.

 →  Επιλεγμένα χρώματα με επίστρωση (εύκολος 
καθαρισμός*).

χρωμέ γυαλιστερό / 
επιχρωμιωμένο ματ / χρωμέ 
γυαλιστερό
115.080.KH.1

επιχρωμιωμένο ματ / χρωμέ 
γυαλιστερό / επιχρωμιωμένο 
ματ
115.080.KN.1
115.080.JQ.1*/**

μαύρο / χρωμέ γυαλιστερό / 
μαύρο
115.080.KM.1

λευκό / επιχρυσωμένο / λευκό
115.080.KK.1

λευκό / χρωμέ γυαλιστερό / 
λευκό
115.080.KJ.1

λευκό / επιχρωμιωμένο ματ / 
επιχρωμιωμένο ματ
115.080.KL.1

** Διαθέσιμο από 1/7/2020

25% Παρουσιάζεται σε πραγματικό μέγεθος = 25% μικρότερο από το πλακίδιο ενεργοποίησης Geberit Sigma30.
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GEBERIT SIGMA50
 → Οι νέες επιλογές χρωμάτων παρουσιάζονται από τη σελίδα 11 και μετά.

 → Ενεργοποίηση απόπλυσης δύο ποσοτήτων για εξοικονόμηση νερού.

 → Επιφάνειες κατασκευασμένες από γυαλί, πέτρα, ξύλο, πλαστικό ή μέταλλο.

 → Βασική μονάδα κατασκευασμένη από ανθεκτικό χυτοπρεσαριστό    
ψευδάργυρο.

 → Διαθέσιμη και σαν πλακέτα ενεργοποίησης για ουρητήρια.

 → Σχεδιασμός χωρίς πλαίσιο.

 → Κατάλληλη για την προαιρετική μονάδα Geberit DuoFresh (βλέπε  σελίδα 
86).

 → Ο σχεδιασμός μπορεί να εξατομικευτεί (βλέπε σελίδα 70).

 →  Επιλεγμένα χρώματα με επίστρωση (εύκολος καθαρισμός*).

καφέ γυαλί
115.788.SQ.2

αμμοβολημένο γυαλί
115.788.TG.2

χρωμέ γυαλιστερό
115.788.21.2

χρώμιο σατινέ 
115.788.GH.2*

σχιστόλιθος mustang
115.788.JM.2

μαύρο
115.788.DW.2

ανακλαστικό γκρίζο γυαλί
115.788.SD.2

αλπικό λευκό
115.788.11.2
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GEBERIT SIGMA60

 → Απόπλυση δύο ποσοτήτων εξοικονόμησης νερού.

 → Επιλογή γυάλινων ή μεταλλικών επιφανειών.

 → Στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια του τοίχου.

 → Προαιρετικό πλαίσιο κάλυψης.

 → Βραβευμένος σχεδιασμός.

 →  Επιλεγμένα χρώματα με επίστρωση (εύκολος 
καθαρισμός*).

24% Παρουσιάζεται σε πραγματικό μέγεθος = 24% μικρότερο από το πλακίδιο ενεργοποίησης Geberit Sigma30.

καφέ γυαλί
115.640.SQ.1

μαύρο γυαλί
115.640.SJ.1

λευκό γυαλί
115.640.SI.1

χρώμιο σατινέ
115.640.GH.1*
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32% Παρουσιάζεται σε πραγματικό μέγεθος = 32% μικρότερο από το πλακίδιο ενεργοποίησης Geberit Sigma30.GEBERIT OMEGA60

 → Απόπλυση δύο ποσοτήτων εξοικονόμησης νερού.

 → Επιλογή γυάλινων ή μεταλλικών επιφανειών.

 → Εξαιρετικά μικρές διαστάσεις.

 → Στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια του τοίχου.

 → Προαιρετικό πλαίσιο κάλυψης.

 → Για ενεργοποίηση από εμπρός ή από επάνω.

 → Επιλεγμένα χρώματα με επίστρωση (εύκολος 
καθαρισμός*).

καφέ γυαλί
115.081.SQ.1

μαύρο γυαλί
115.081.SJ.1

λευκό γυαλί
115.081.SI.1

χρώμιο σατινέ
115.081.GH.1*
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GEBERIT SIGMA70

 → Ενεργοποίηση απόπλυσης δύο ποσοτήτων για 
εξοικονόμηση νερού.

 → Πλακέτα ενεργοποίησης από γυαλί ή ανοξείδωτο ατσάλι.

 → Εύκολη ενεργοποίηση με πολύ ελαφρύ πάτημα.

 → Βασίζεται σε τεχνολογία με αέρα που υποστηρίζεται από 
υδραυλικό σερβοανυψωτικό.

 → Εύκολος καθαρισμός.

 → Σχεδιασμός που αιωρείται, χωρίς οριοθετικές γραμμές.

 → Ο σχεδιασμός μπορεί να εξατομικευτεί (βλέπε σελίδα 72).

 → Επιλεγμένα χρώματα με επίστρωση (εύκολος 
καθαρισμός***).

χρώμιο σατινέ 
115.620.FW.1 * / *** 
115.625.FW.1 ** / ***

* Για εντοιχισμένα καζανάκια Geberit Sigma 12 cm
** Για εντοιχισμένα καζανάκια Geberit Sigma 8 cm

μαύρο γυαλί
115.620.SJ.1 * 
115.625.SJ.1 **

καφέ γυαλί
115.620.SQ.1 * 
115.625.SQ.1 **

λευκό γυαλί
115.620.SI.1 * 
115.625.SI.1 **
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ΑΠΌΠΛΎΣΗ 
ΧΏΡΊΣ ΑΓΓΊΓΜΑ
Ηλεκτρονική υγιεινή. Πρόσφατες έρευνες έχουν 
δείξει ότι όλο και λιγότεροι χρήστες μπάνιου 
προτιμούν να ενεργοποιούν τη διαδικασία απόπλυσης 
χειροκίνητα. Αντίθετα, ψάχνουν για τεχνολογία 
ειδών υγιεινής που περιλαμβάνει λειτουργία 
χωρίς άγγιγμα. Προσφέροντας ηλεκτρονικούς 
ενεργοποιητές απόπλυσης WC με ηλεκτρονικούς 
ανιχνευτές υπερύθρων, η Geberit έχει τη λύση για 
την ικανοποίηση της συγκεκριμένης αυξανόμενης 
ανάγκης. Αν και αυτό σημαίνει ότι η τουαλέτα σας 
χρειάζεται ηλεκτρική σύνδεση, πρόκειται για ένα 
χαρακτηριστικό που θα γίνει ο κανόνας.
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GEBERIT SIGMA80

 → Ενεργοποίηση απόπλυσης δύο ποσοτήτων για 
εξοικονόμηση νερού.

 → Ενεργοποίηση απόπλυσης χωρίς άγγιγμα.

 → Επιφάνεια κατασκευασμένη από γυαλί υψηλής ποιότητας.

 → Ανθεκτικός φωτισμός LED σε πέντε χρώματα.

 → Λειτουργία ενεργοποίησης ελεγχόμενη με αισθητήρα.

 → Πολυβραβευμένος σχεδιασμός.

ανακλαστικό γυαλί
116.090.SM.1 * 
116.092.SM.1 **

μαύρο γυαλί
116.090.SG.1 * 
116.092.SG.1 **

↑
ΧΡΩΜΑΤΙΚΌ ΣΧΕΔΙΌ ΑΝΑΛΌΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
Όταν πλησιάζετε προς την τουαλέτα, δύο λωρίδες 
φωτισμού σε πέντε διαφορετικά χρώματα προσδιορίζουν 
τη θέση των ενεργοποιητών απόπλυσης.

* Για εντοιχισμένα καζανάκια Geberit Sigma 12 cm
** Για εντοιχισμένα καζανάκια Geberit Sigma 8 cm
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ΤΟ ΤΕΛΕΊΟ ΣΧΗΜΑ: 
Ό ΚΎΚΛΌΣ
Αισθητικές καμπύλες για χαλαρωτική εμπειρία στο μπάνιο. 
Οι κύκλοι είναι απλώς τέλειοι. Μπορούν μόνο να αλλάξουν θέση 
και διάταξη. Οι πλακέτες ενεργοποίησης Geberit δίνουν μια 
νέα ερμηνεία στις στρογγυλές μορφές προσαρμοσμένη στις 
σημερινές τάσεις. Με ή χωρίς περιγράμματα. Με λεπτομερώς 
γυαλισμένα άκρα. Σε αρμονική συνέχεια ή η μία μέσα στην άλλη. 
Το αποτέλεσμα είναι πάντοτε ολοκληρωμένα ωραίο.
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GEBERIT SIGMA01

 → Ενεργοποίηση απόπλυσης δύο ποσοτήτων για 
εξοικονόμηση νερού.

 → Διαθέσιμη και σαν πλακέτα ενεργοποίησης για ουρητήρια.

 → Κατασκευή από πλαστικό υψηλής ποιότητας.

 → Κατάλληλη για την προαιρετική μονάδα Geberit DuoFresh 
(βλέπε σελίδα 86).

 →  Επιλεγμένα χρώματα με επίστρωση (εύκολος καθαρισμός*).

ειδικός ορείχαλκος (χρώμα) 
115.770.DT.5

λευκό/μπλε/κόκκινο
115.770.LB.5

χρωμέ γυαλιστερό
115.770.21.5

λευκό/κίτρινο/πράσινο
115.770.LA.5

χρωμέ γυαλιστερό / 
επιχρωμιωμένο ματ
115.770.KA.5

μαύρο jet RAL 9005
115.770.DW.5

επιχρωμιωμένο ματ
115.770.46.5
115.770.JQ.5*

αλπικό λευκό
115.770.11.5
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GEBERIT SIGMA10
ΑΠΟΠΛΥΣΗ STOP-AND-GO

 → Ενεργοποίηση απόπλυσης εξοικονόμησης νερού stop-and- 
go.

 → Χειροκίνητη ή ηλεκτρονική ενεργοποίηση.

 → Διαθέσιμη και σαν πλακέτα ενεργοποίησης για ουρητήρια.

 → Κατασκευή από πλαστικό υψηλής ποιότητας.

 → Διαθέσιμη και σε ανοξείδωτο ατσάλι.

 → Κατάλληλη για την προαιρετική μονάδα απομάκρυνσης 
οσμών (βλέπε σελίδα 86).

 → Επιλεγμένα χρώματα με επίστρωση (εύκολος καθαρισμός*).

χρωμέ γυαλιστερό / ματ 
χρωμέ / χρωμέ γυαλιστερό
115.758.KH.5

ανοξείδωτο σατινέ / 
γυαλισμένο / σατινέ 
115.758.SN.5*

μαύρο / χρωμέ γυαλιστερό / 
μαύρο
115.758.KM.5
115.758.14.5* (ματ)

λευκό / επιχρωμιωμένο ματ 
/ επιχρωμιωμένο ματ
115.758.KL.5

επιχρωμιωμένο ματ 
/ χρωμέγυαλιστερό / 
επιχρωμιωμένο ματ
115.758.KN.5
115.758.JQ.5*

λευκό / χρωμέ γυαλιστερό 
/ λευκό
115.758.KJ.5
115.758.JT.5* (ματ)

λευκό / επιχρυσωμένο / 
λευκό
115.758.KK.5
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GEBERIT SIGMA20

 → Οι νέες επιλογές χρωμάτων παρουσιάζονται στη σελίδα 
28.

 → Ενεργοποίηση απόπλυσης δύο ποσοτήτων για 
εξοικονόμηση νερού.

 → Διαθέσιμη και σαν πλακέτα ενεργοποίησης για ουρητήρια.

 → Κατασκευή από πλαστικό υψηλής ποιότητας.

 → Διαθέσιμη και σε ανοξείδωτο ατσάλι.

 → Κατάλληλη για την προαιρετική μονάδα απομάκρυνσης 
οσμών (βλέπε σελίδα 86).

 → Επιλεγμένα χρώματα με επίστρωση (εύκολος καθαρισμός*).

επιχρωμιωμένο ματ / 
χρωμέ γυαλιστερό / 
επιχρωμιωμένο ματ
115.882.KN.1
115.882.JQ.1* (ματ)

ανοξείδωτο σατινέ / 
γυαλισμένο / σατινέ
115.882.SN.1*

λευκό / επιχρυσωμένο / 
λευκό
115.882.KK.1

λευκό / χρωμέ γυαλιστερό 
/ λευκό
115.882.KJ.1
115.882.JT.1* (ματ)

λευκό / επιχρωμιωμένο ματ 
/ επιχρωμιωμένο ματ
115.882.KL.1

χρωμέ γυαλιστερό / ματ 
χρωμέ / χρωμέ γυαλιστερό
115.882.KH.1

μαύρο / χρωμέ γυαλιστερό 
/ μαύρο
115.882.KM.1
115.882.14.1* (ματ)
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25% Παρουσιάζεται σε πραγματικό μέγεθος = 25% μικρότερο από το πλακίδιο ενεργοποίησης Geberit Sigma20.GEBERIT OMEGA20

 → Απίστευτα μικρές διαστάσεις.

 → Απόπλυση δύο ποσοτήτων εξοικονόμησης νερού.

 → Στρογγυλά κουμπιά με κοντράστ δαχτυλίδια.

 → Για ενεργοποίηση από εμπρός ή από επάνω.

 → Διαθέσιμη και σαν πλακέτα ενεργοποίησης για ουρητήρια.

 → Επιλεγμένα χρώματα με επίστρωση (εύκολος καθαρισμός*).

λευκό / επιχρωμιωμένο ματ 
/ επιχρωμιωμένο ματ
115.085.KL.1

επιχρωμιωμένο ματ / χρωμέ 
γυαλιστερό / επιχρωμιωμένο ματ
115.085.KN.1
115.085.JQ.1*/**

λευκό / επιχρυσωμένο / 
λευκό
115.085.KK.1

χρωμέ γυαλιστερό / ματ 
χρωμέ / χρωμέ γυαλιστερό
115.085.KH.1

λευκό / χρωμέ γυαλιστερό 
/ λευκό
115.085.KJ.1

μαύρο / χρωμέ γυαλιστερό 
/ μαύρο
115.085.KM.1

** Διαθέσιμο από 1/7/2020
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GEBERIT SIGMA21

 → Οι νέες επιλογές χρωμάτων παρουσιάζονται από τη σελίδα 
10 και μετά.

 → Ενεργοποίηση απόπλυσης δύο ποσοτήτων για 
εξοικονόμηση νερού.

 → Επιφάνειες κατασκευασμένες από γυαλί, ξύλο, τσιμέντο ή 
σχιστόλιθο.

 → Βασική μονάδα κατασκευασμένη από ανθεκτικό 
χυτοπρεσαριστό ψευδάργυρο.

 → Σχεδιασμός χωρίς πλαίσιο.

 → Κατάλληλη για την προαιρετική μονάδα Geberit DuoFresh 
(βλέπε σελίδα 86).

 → Ο σχεδιασμός μπορεί να εξατομικευτεί (βλέπε σελίδα 74).

αμμοβολημένο γυαλί
115.884.TG.1

σχιστόλιθος mustang
115.884.JM.1

μαύρο γυαλί
115.884.SJ.1

λευκό γυαλί
115.884.SI.1
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83% Παρουσιάζεται σε πραγματικό μέγεθος = 83% μικρότερο από το πλακίδιο ενεργοποίησης Geberit Sigma01.ΑΠΌΜΑΚΡΎΣΜΕΝΗ 
ΕΝΕΡΓΌΠΌΙΗΣΗ ΑΠΌΠΛΎΣΗΣ 
GEBERIT ΤΎΠΌΣ 01

 → Απομακρυσμένη ενεργοποίηση απόπλυσης με αέρα.

 → Διαθέσιμη σε απόπλυση μονής ποσότητας ή δύο ποσοτήτων 
εξοικονόμησης νερού.

 → Μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε σε ακτίνα 1,70 m από 
το καζανάκι.

 → Για έπιπλα όπως επίσης και για τοίχο ή κατασκευή 
γυψοσανίδας.

 → Υπόδειξη σχετικά με τα καλύμματα για τα ανοίγματα 
σέρβις στη σελίδα 84.

χρωμέ γυαλιστερό
116.042.21.1

επιχρωμιωμένο ματ
116.042.46.1

λευκό
116.042.11.1

Μεγάλο κολάρο για να καλύπτει την 
άκρη του πλακακιού σε εντοιχισμένη 
εγκατάσταση σε τοίχο ή κατασκευή 

γυψοσανίδας

Μικρό κολάρο για εγκατάσταση σε 
έπιπλο
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ΑΠΌΜΑΚΡΎΣΜΕΝΗ 
ΕΝΕΡΓΌΠΌΙΗΣΗ ΑΠΌΠΛΎΣΗΣ 
GEBERIT ΤΎΠΌΣ 10

 → Απομακρυσμένη ενεργοποίηση απόπλυσης με αέρα.

 → Απόπλυση δύο ποσοτήτων εξοικονόμησης νερού.

 → Με διακοσμητικό δακτύλιο υψηλής ποιότητας.

 → Μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε σε ακτίνα 1,70 m από 
το καζανάκι.

 → Για έπιπλα όπως επίσης και για τοίχο ή κατασκευή 
γυψοσανίδας.

 → Υπόδειξη σχετικά με τα καλύμματα για τα ανοίγματα 
σέρβις στη σελίδα 84.

χρωμέ γυαλιστερό
116.055.KH.1

επιχρωμιωμένο ματ
116.055.KN.1

μαύρο / χρωμέ γυαλιστερό
116.055.KM.1

λευκό / επιχρυσωμένο
116.055.KK.1

λευκό / χρωμέ γυαλιστερό
116.055.KJ.1

Μεγάλο κολάρο για να καλύπτει την 
άκρη του πλακακιού σε εντοιχισμένη 
εγκατάσταση σε τοίχο ή κατασκευή 

γυψοσανίδας

Μικρό κολάρο για εγκατάσταση σε 
έπιπλο

83% Παρουσιάζεται σε πραγματικό μέγεθος = 83% μικρότερο από το πλακίδιο ενεργοποίησης Geberit Sigma10.
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GEBERIT 
SIGMA10 ΧΩΡΙΣ 
ΑΓΓΙΓΜΑ

 → Επιλεγμένα φινιρίσματα είναι διαθέσιμα σε ματ επίστρωση.

 → Ενεργοποίηση απόπλυσης δύο ποσοτήτων για εξοικονόμηση 
νερού.

 → Ενεργοποίηση απόπλυσης χωρίς άγγιγμα.

 → Σύνδεση στο δίκτυο ρεύματος ή λειτουργία με μπαταρία.

 → Λειτουργία ενεργοποίησης ελεγχόμενη με αισθητήρα.

 → Επιλογή για επιπρόσθετη μηχανική ενεργοποίηση απόπλυσης.

 → Διαθέσιμη και σαν πλακέτα ενεργοποίησης για ουρητήρια.

 → Επιλογή βιδωτού σχεδίου από ανοξείδωτο ατσάλι.

ανοξείδωτο σατινέ / 
γυαλισμένο 
115.907.SN.1

λευκό / επιχρυσωμένο
115.907.KK.1

χρωμέ γυαλιστερό / 
επιχρωμιωμένο ματ
115.907.KH.1

λευκό / επιχρωμιωμένο ματ
115.907.KL.1

επιχρωμιωμένο ματ / 
χρωμέ γυαλιστερό
115.907.KN.1

λευκό / χρωμέ γυαλιστερό
115.907.KJ.1

μαύρο / χρωμέ γυαλιστερό
115.907.KM.1
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ΕΞΑΤΌΜΙΚΕΎΜΕΝΌΣ 
ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ
Το μπάνιο σας, το σχέδιό σας. Δημιουργήστε ένα μπάνιο σαν 
κανένα άλλο και ένα σχέδιο που να είναι αποκλειστικά δικό 
σας. Κάντε ξεχωριστό το μπάνιο σας με μια ολοκληρωμένη 
σειρά επιλογών από υλικά κατασκευής και σχέδια. Μπορείτε 
να εξατομικεύσετε τις επιλογές επιφανειών για τις πλακέτες 
ενεργοποίησης Geberit Sigma21, Sigma50 και Sigma70. 
Χρησιμοποιήστε επιφάνειες που ταιριάζουν απόλυτα με 
το μπάνιο σας ή επιλέξτε το αγαπημένο σας σχέδιο. Δεν 
υπάρχουν όρια για τη δημιουργικότητά σας.

→ ΕΞΑΤΌΜΙΚΕΎΣΗ

68
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↑
ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΝΕΡΓΌΠΌΙΗΣΗΣ GEBERIT SIGMA50
Κάντε το μπάνιο σας μοναδικό. Η επιφάνεια που σας 
αρέσει ή το αγαπημένο σας σχέδιο στην πλακέτα 
ενεργοποίησης μαζί με όλα τα πλεονεκτήματα της 
πλακέτας ενεργοποίησης Geberit Sigma50.

Υλικό κατασκευής σώματος: χρωμέ 
115.788.00.2
Υλικό κατασκευής σώματος: κόκκινο χρυσό 
115.670.00.2
Υλικό κατασκευής σώματος: μαύρο χρωμέ 
115.671.00.2
Υλικό κατασκευής σώματος: ορείχαλκος 
115.672.00.2

GEBERIT SIGMA50 
ΕΠΙΛΌΓΗ ΠΕΛΑΤΗ
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↑
ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΝΕΡΓΌΠΌΙΗΣΗΣ GEBERIT SIGMA70
Παίξτε με υλικά κατασκευής και σχέδια. Επειδή η 
πλακέτα ενεργοποίησης Geberit Sigma70 δεν έχει 
καθόλου κουμπιά, σάς δίνει εντελώς νέες δυνατότητες 
για εξατομικευμένα σχέδια.

Υλικό κατασκευής σώματος: 
115.620.00.1 (για καζανάκι Sigma 12 cm) 
115.625.00.1 (για καζανάκι Sigma 8 cm)

GEBERIT SIGMA70 
ΕΠΙΛΌΓΗ ΠΕΛΑΤΗ
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↑
ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΝΕΡΓΌΠΌΙΗΣΗΣ GEBERIT SIGMA21
Κάντε το δικό σας. Πάνω στο σχέδιο της πλακέτας 
βάσης χωρίς πλαίσιο μπορούν να μπουν αμέτρητα 
υλικά κατασκευής.

Υλικό κατασκευής σώματος: χρωμέ 
115.884.00.1
Υλικό κατασκευής σώματος: κόκκινο χρυσό 
115.650.00.1
Υλικό κατασκευής σώματος: μαύρο χρωμέ 
115.651.00.1
Υλικό κατασκευής σώματος: ορείχαλκος 
115.652.00.1

GEBERIT SIGMA21 
ΕΠΙΛΌΓΗ ΠΕΛΑΤΗ
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ΌΙΚΌΓΕΝΕΙΑ 
ΣΧΕΔΙΩΝ GEBERIT
Όμοιόμορφος σχεδιασμός. Σχεδιαστική ομοιομορφία 
μονάδας ελέγχου απόπλυσης τουαλέτας και ουρητηρίου: 
Το αποτέλεσμα είναι ο ενιαίος και απλός σχεδιασμός σε 
ολόκληρο το μπάνιο. Οι μηχανισμοί ενεργοποίησης απόπλυσης 
για ουρητήρια, οι οποίοι αντιστοιχούν στις πλακέτες 
ενεργοποίησης για τουαλέτες, μπορούν να ενεργοποιούνται 
χειροκίνητα (με αέρα) ή με τεχνολογία χωρίς άγγιγμα 
(ηλεκτρονικά, με ανιχνευτές υπερύθρων).
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ΤΌ ΣΤΎΛ ΣΑΣ, 
Η ΔΊΚΗ ΣΑΣ 
ΕΠΊΛΟΓΗ

ΠΛΑΚΕΤΑ 
ΕΝΕΡΓΌΠΌΙΗΣΗΣ 

OMEGA

ΠΛΑΚΕΤΑ 
ΕΝΕΡΓΌΠΌΙΗΣΗΣ 

SIGMA

ΤΎΠΌΣ 30 ΤΎΠΌΣ 50 ΤΎΠΌΣ 60

ΑΠΌΜΑΚΡΎΣΜΕΝΗ 
ΕΝΕΡΓΌΠΌΙΗΣΗ 

ΑΠΌΠΛΎΣΗΣ

ΠΛΑΚΕΤΑ 
ΕΝΕΡΓΌΠΌΙΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΌΎΡΗΤΗΡΙΌ
*  Ο προτεινόμενος σχεδιασμός μας που 

ταιριάζει οπτικά με την οικογένεια 
προϊόντων.

Εξατομίκευση

ΤΎΠΌΣ 70

Εξατομίκευση

ΤΎΠΌΣ 80 / ΤΎΠΌΣ 50 ΤΎΠΌΣ 01 ΤΎΠΌΣ 20ΤΎΠΌΣ 10 ΤΎΠΌΣ 21 ΤΎΠΌΣ 10

Εξατομίκευση
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Όλα συνδυάζονται: εάν χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό 
με το αντίστοιχο εντοιχισμένο καζανάκι, οι πλακέτες 
ενεργοποίησης Geberit της γκάμας Sigma καλύπτουν μια 
ευρεία γκάμα εφαρμογών και λειτουργίες άνεσης. Η βαλβίδα 
απόπλυσης Omega της Geberit προσφέρει μεγάλη ευελιξία 
και πολύ μικρές πλακέτες ενεργοποίησης. Και οι δύο βαλβίδες 
απόπλυσης προσφέρουν τελική εγκατάσταση χωρίς εργαλεία 
και εγγυημένη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για 25 χρόνια.

Έτσι έχετε μια μεγάλη ποικιλία από πλακέτες ενεργοποίησης 
Geberit καθώς και αξιόπιστα στοιχεία Geberit για 
εγκατάσταση πίσω από τον τοίχο. Επίσης, στις πλακέτες 
ενεργοποίησης της Geberit αναγράφεται το όνομα από 
το αντίστοιχο καζανάκι ώστε να είστε βέβαιοι ότι όλα θα 
ταιριάζουν μεταξύ τους.

ΚΑΖΑΝΑΚΊΑ GEBERIT SIGMA ΚΑΊ OMEGA

ΓΊΑ ΌΠΌΙΑΔΗΠΌΤΕ 
ΕΦΑΡΜΌΓΗ

112 cm

98 cm

82 cm

 → Ύψος τοποθέτησης 112 cm

 → Ενεργοποίηση από εμπρός

 → Διαθέσιμα μοντέλα με 
ρυθμιζόμενο ύψος και ευελιξία

 → Απομάκρυνση οσμών 
(ανακύκλωση αέρα / 
αποβαλλόμενος αέρας)

 → Κατάλληλο για 
απομακρυσμένη ενεργοποίηση 
απόπλυσης Geberit

 → Εξαιρετικά ευέλικτο με ύψη 
τοποθέτησης 112 cm, 98 cm και 82 cm

 → Ενεργοποίηση από εμπρός

 → Επιπρόσθετη ενεργοποίηση από 
επάνω με ύψη τοποθέτησης 82 cm και 
98 cm

 → Πολύ μικρές πλακέτες ενεργοποίησης

 → Κατάλληλο για απομακρυσμένη 
ενεργοποίηση απόπλυσης Geberit

Εντοιχισμένο καζανάκι Geberit Sigma Εντοιχισμένο καζανάκι Geberit Omega
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Η ΕΠΊΛΟΓΗ ΕΊΝΑΊ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
Έξυπνες λειτουργίες από τη Geberit. Εάν μπορείτε 
να ξεκινήσετε την απόπλυση της τουαλέτας σας 
χωρίς να την αγγίξετε, εάν κομψά χρωματικά εφέ 
προσθέτουν ατμοσφαιρικές στιγμές στο χρόνο που 
περνάτε στο μπάνιο σας ή εάν γίνεται αποτελεσματική 
εξαγωγή των δυσάρεστων οσμών πριν μπορέσει 
κάποιος να τις προσέξει, τότε αυτό σημαίνει ότι ο 
υδραυλικός σας έχει εγκαταστήσει μια υπερσύγχρονη 
εγκατάσταση υγιεινής Geberit στο μπάνιο σας. Επειδή 
η αντοχή στο χρόνο και η αξιοπιστία είναι τόσο 
σημαντικά χαρακτηριστικά της Geberit όσο και ο 
ωραίος σχεδιασμός, θα απολαμβάνετε την επιλογή 
σας για πολλά χρόνια.
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→
ΜΠΌΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΌ ΑΓΓΙΞΕΤΕ ΧΙΛΙΕΣ 

ΦΌΡΕΣ
Τα συστήματα αέρα της 

απομακρυσμένης ενεργοποίησης 
απόπλυσης Geberit τύπου 01 και 
τύπου 10 έχουν δοκιμαστεί εδώ 
και πολλά χρόνια. Η τεχνολογία 

βασίζεται στην πίεση του αέρα (όχι 
στο ηλεκτρικό ρεύμα).

←
ΠΌΛΎ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΌΎΣΙΑ
Τα καλύμματα Geberit είναι διαθέσιμα 
σε πολλούς χρωματισμούς και υλικά 
κατασκευής και ανοίγουν νέες 
δυνατότητες σχεδιασμών. Διατίθεται 
και έκδοση με επιτοποθετούμενο 
πλακάκι για απόλυτα διακριτική 
εμφάνιση.

Η τέλεια λύση. Ανεξάρτητα από την κατάσταση 
της κατασκευής, η χρήση της απομακρυσμένης 
ενεργοποίησης απόπλυσης είναι η σωστή επιλογή. 
Για παράδειγμα, για να τοποθετηθεί ο μηχανισμός 
ενεργοποίησης απόπλυσης σε άλλο σημείο όταν 
ο σχεδιασμός του ελέγχου απόπλυσης λεκάνης 
WC πρέπει να είναι κάτι μικρό και κομψό ή όταν 
χρησιμοποιείται εντοιχισμένο καζανάκι Geberit Omega 
χαμηλού ύψους που κάνει το καπάκι της λεκάνης WC 
να χτυπάει στο μηχανισμό μπροστινής ενεργοποίησης. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις η Geberit προσφέρει 
διάφορες επιλογές απομακρυσμένης ενεργοποίησης 
απόπλυσης με μεταβίβαση αέρα, οι οποίες μπορούν 
να τοποθετηθούν οπουδήποτε σε ακτίνα 1,70 m από 
το εντοιχισμένο καζανάκι.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ 
ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ GEBERIT

ΤΟ ΠΊΟ ΒΟΛΊΚΟ ΜΕ 
ΔΙΑΦΌΡΑ

→ ΑΠΌΜΑΚΡΎΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΌΠΌΙΗΣΗ ΑΠΌΠΛΎΣΗΣ
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Όι δυσοσμίες στην τουαλέτα ανήκουν πια στο παρελθόν.  
Ό,τι ίσχυε έως τώρα για τους φούρνους της κουζίνας μπορεί πλέον 
να εφαρμοστεί και στο μπάνιο. Είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος 
για απαλλαγή από τις δυσοσμίες. Η μονάδα Geberit DuoFresh 
απομακρύνει τη δυσοσμία απευθείας από την κεραμική λεκάνη WC, 
την καθαρίζει χρησιμοποιώντας ένα κεραμικό κυψελοειδές φίλτρο 
και έπειτα επιστρέφει τον αέρα στο χώρο. Αυτό είναι εξαιρετικά 
αποτελεσματικό αφού εμποδίζει τις δυσοσμίες να εξαπλώνονται στο 
μπάνιο και δεν χρειάζονται πλέον αποσμητικά χώρου, αναμμένα κεριά, 
άνοιγμα παραθύρων και παρόμοιες συνήθειες. Χάρη στον αισθητήρα 
προσέγγισης, η απομάκρυνση οσμών ενεργοποιείται αυτόματα μόλις 
κάποιος καθίσει στη τουαλέτα. Η απομάκρυνση των οσμών είναι μια 
καταπληκτική ιδέα για το WC των επισκεπτών. Πλεονεκτήματα από 
την επιπρόσθετη άνεση χάρη στο φως προσανατολισμού με ενδεικτική 
λυχνία. Η μονάδα Geberit DuoFresh μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σε 
οποιοδήποτε καζανάκι Geberit Sigma και να συνδυαστεί με σχεδόν όλες 
τις πλακέτες ενεργοποίησης από τη γκάμα Sigma. 

ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΓΊΑ 
ΟΛΟΥΣ

→ ΑΠΌΜΑΚΡΎΝΣΗ ΌΣΜΩΝ

Το κεραμικό κυψελοειδές φίλτρο καθαρίζει 
διεξοδικά τον αέρα. Ο αθόρυβος ανεμιστήρας 
επιστρέφει στο χώρο τον αέρα που έχει καθαριστεί.

Το ενσωματωμένο φως προσανατολισμού με 
ενδεικτική λυχνία προσφέρει ένα επιπρόσθετο 
πλεονέκτημα. Μια απαλή λάμψη ακριβώς κάτω από 
την πλακέτα ενεργοποίησης σάς καθοδηγεί προς τη 
λεκάνη WC - απλά υπέροχο.

Οι δυσάρεστες οσμές απομακρύνονται ακριβώς 
εκεί από όπου προκύπτουν.
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Αναζητάτε υγιεινή και φρεσκάδα 
χωρίς συμβιβασμούς. Προσφέρουμε 
ενεργοποίηση απόπλυσης χωρίς άγγιγμα 
για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες σας. 
Χωρίς πάτημα κουμπιού και συνεπώς 
πάντα υγιεινά.

→ ΧΩΡΙΣ ΑΓΓΙΓΜΑ

ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΑ ΧΏΡΊΣ ΑΓΓΊΓΜΑ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΥΓΊΕΊΝΗ

Τα πλακίδια ενεργοποίησης 
χωρίς άγγιγμα για λεκάνες 

WC και ουρητήρια 
διατίθενται σε σχέδια που 

ταιριάζουν μεταξύ τους.
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Όι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι πλέον κάτι το συνηθισμένο.  
Σίγουρα θα θέλατε το μπάνιο σας να καλύπτει τις ανάγκες σας όπως 
αυτές μεταβάλλονται αλλά και τις τάσεις του τρόπου ζωής που κρύβει 
το μέλλον. Στα στοιχεία εγκατάστασης λεκάνης WC της Geberit θα 
βρείτε τα πάντα προετοιμασμένα για το μέλλον, ούτως ώστε να είναι 
δυνατές οποιεσδήποτε αλλαγές θέλετε να κάνετε στο μέλλον, όπως την 
εκ των υστέρων τοποθέτηση μιας λεκάνης ντους Geberit AquaClean, 
μιας πρακτικής μονάδας απομάκρυνσης οσμών ή την εγκατάσταση 
χρωματιστών λωρίδων με ενδεικτικές λυχνίες που έρχονται μαζί με την 
πλακέτα ενεργοποίησης Geberit Sigma80.

1  Μονάδα Geberit DuoFresh με ενσωματωμένο φως προσανατολισμού. Κατάλληλη για διάφορες πλακέτες 
ενεργοποίησης της σειράς Sigma. 2  Πλακέτα ενεργοποίησης Geberit Sigma80, ανακλαστικό γυαλί. 3  
Λεκάνη ντους Geberit AquaClean Mera με κορυφαία σχεδίαση και πολλές λειτουργίες άνεσης.

ΌΙ ΤΌΎΑΛΕΤΕΣ 
ΤΌΎ ΣΗΜΕΡΑ 
ΕΞΕΛΊΣΣΟΝΤΑΊ 
ΣΥΝΕΧΏΣ

1

2

3



Geberit International Sales AG
CH-8640 Rapperswil
Ελβετία

sales@geberit.com

www.international.geberit.com
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Τα παρουσιαζόμενα χρώματα μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά χρώματα λόγω 
περιορισμών αναπαραγωγής. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος προσαρμογών στο 
προϊόν λόγω τεχνολογικών αναβαθμίσεων.


