
Geberit Monolith
 
Nový sanitární modul pro snadnou a rychlou montáž



Staré WC odstraníte rychle, ale  
kanalizační potrubí zůstane.



Designové řešení, které se snadno 
přizpůsobí stávající kanalizaci. 

Geberit vyvinul nový sanitární modul pro WC mísy, který je možné 

napojit na původní potrubí. Montáž modulu Geberit Monolith 

nevyžaduje žádné dodatečné stavební práce, instaluje se rychle  

a překvapí svým čistým a prostorově úsporným designem.
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Geberit Monolith je elegantní 

sanitární modul pro WC s  

integrovanou splachovací  

nádržkou, který lze napojit na 

stávající kanalizaci a přívod 

vody. Jeho čisté linie a precizní  

pro vedení z vysoce kvalitního  

materiálu tvoří harmonické roz-

hraní mezi klozetem a jeho  

okolím.
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Kompatibilita

Flexibilita 

Kvalita

Minimální servis

Univerzálnost

Záběry z montážního filmu. Celý film můžete zhlédnout na našich webových stránkách nebo si ho stáhnout  
jako wmv soubor: www.geberit.cz > Výrobky > Předstěnové instalace 

Přehled výhod

Geberit Monolith je možné napojit na stávající kanalizační a vodovodní potrubí 

bez zásahů do stavební konstrukce. Žádné vysekávání starých obkladů,  

kladení nových obkladů, žádné nečistoty. Montáž je velmi rychlá a nevyžaduje 

účast dalších stavebních profesí. WC tak může být opět zprovozněno během 

několika hodin.

Geberit Monolith je vhodný pro každou stavební situaci. Jeho konstrukční 

řešení se snadno vyrovnává se stavebními nepřesnostmi. Je flexibilní také pro 

napojení na kanalizační potrubí: Geberit Monolith může být napojen na zadní 

kanalizační potrubí ve stěně i na spodní v podlaze.

Sanitární modul je vyroben z vysoce kvalitních materiálů jako jsou bezpečnostní 

sklo a hliník. Technické části jsou zhotoveny ve vysokém standardu, na jaký  

jste u výrobků Geberit zvyklí.

Přímý přístup k ventilům zaručuje snadný servis. Všechny části splňují přísné 

interní normy kvality a dlouhodobé dodávání náhradních dílů je zaručeno.

Geberit Monolith je kompatibilní s mnoha typy závěsných i stojících WC mís  

a také s Geberit AquaClean 8000/8000plus.
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Modely a vlastnosti

Sklo mátově zelené (SK)  
s povlakem

Sklo černé (SJ)  
s povlakem

Sklo bílé (SI)  
s povlakem

Skleněné hrany broušené leštěné leštěné

Boky Bílý plast Kartáčovaný hliník Kartáčovaný hliník

Použití –  Stojící WC pro montáž  
ke stěně

– Závěsné WC

–  Stojící WC pro montáž  
ke stěně

– Závěsné WC
–  Geberit AquaClean  

8000/8000plus

–  Stojící WC pro montáž  
ke stěně

– Závěsné WC
–  Geberit AquaClean  

8000/8000plus
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Hlavní typy použití

Pro stojící WC Pro závěsné WC Pro Geberit AquaClean  
8000/8000plus

Pol. č. 131.002.SJ.1
Pol. č. 131.002.SI.1
Pol. č. 131.003.SK.1

Pol. č. 131.021.SJ.1
Pol. č. 131.021.SI.1
Pol. č. 131.022.SK.1

Pol. č. 131.023.SJ.1
Pol. č. 131.023.SI.1

Více v katalogu online na www.geberit.cz
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iF product design award

Tato prestižní cena za průmyslový 

design se uděluje již od roku 1953.  

O vítězích rozhoduje mezinárodní 

komise odborníků. Toto ocenění  

je známkou vynikající a osvědčené 

kvality.


