Najpopularniejsza linia produktów
w ofercie Geberit to stela¿e podtynkowe Geberit Unifix, Duofix, Kombifix do
zabudowy w œcianach o lekkiej konstrukcji lub przy œcianach masywnych.
Produkty te s¹ stale unowoczeœniane
pod wzglêdem jakoœci wykonania
i wzornictwa przycisków sp³ukuj¹cych.
Korzystna cena oraz niezmieniona od
lat szwajcarska jakoœæ produktu
w po³¹czeniu z 10-letni¹ gwarancj¹
powoduje, ¿e stela¿e te s¹ chêtnie
wykorzystywane przez inwestorów.
Niew¹tpliwym liderem w ofercie systemów instalacyjnych jest Geberit Duofix
do zabudowy w lekkiej œcianie gipsowo-kartonowej lub przed œcian¹
masywn¹. 38 kolorów przycisków
sp³ukuj¹cych o ró¿nej fakturze i z ró¿nych materia³ów umo¿liwia dobranie
ich do ka¿dego wnêtrza.

Toalety publiczne wymagaj¹ urz¹dzeñ
o szczególnych parametrach – odpornych na zanieczyszczenie i zapewniaj¹cych najwy¿sze standardy higieniczne.
Produkty linii Geberit Public doskonale
spe³niaj¹ oba te warunki. Linia obejmu-

je: bezdotykowe baterie umywalkowe,
elektroniczne systemy sp³ukiwania WC
i pisuarów, bezdotykowe podajniki
myd³a i suszarki. Najlepiej znana na
polskim rynku jest bezdotykowa bateria
elektroniczna WT 60.
Geberit oferuje kompletny program
instalacji kanalizacyjnych dla gospo-
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Geberit Sp. z o.o. to przedstawiciel
szwajcarskiej firmy Geberit w Polsce.
Jest producentem kompletnych systemów podtynkowych, zbiorników
sp³ukuj¹cych, systemów zaopatrzenia
w wodê oraz centralnego ogrzewania,
systemów odprowadzania œcieków
i in. Sprzeda¿ produktów odbywa siê
wy³¹cznie poprzez sieæ dystrybutorów. Fachow¹ opiekê nad klientami
sprawuje 23-osobowy zespó³ doradców technicznych i handlowych.

SANITARNE

darstwa domowego i przemys³u.
Oprócz doskona³ych systemów odprowadzenia œcieków oferujemy tak¿e
ciche rury polietylenowe. Z kolei system Geberit Pluvia zapewnia wydajne
odprowadzenie wody deszczowej
nawet z najwiêkszych powierzchni
dachowych. Œrednice rur: 32-315 mm.
Systemy rur i kszta³tek Geberit znajduj¹ zastosowanie w ka¿dym typie instalacji – pocz¹wszy od systemów zaopatrzenia w wodê lub gaz w gospodarstwie domowym, a skoñczywszy na
kompleksowych instalacjach przemys³owych. Œrednice rur: 16-63 mm.
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