
Montážní prvky Geberit  
pro sprchy s odtokem ve stěně

Osvědčená systémová technologie pro sprchy



Ne všechno, co je funkční, 
 je současně i perfektní. 



Nový inovativní odtok ve 
stěně od firmy Geberit. 

Geberit integruje odtok pro sprchy v úrovni   

podlahy do stěny. Montážní prvek Geberit pro sprchy 

je další v řadě prvků systému Geberit Duofix. 
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Montážní prvky Geberit pro spr-

chy v úrovni podlahy mají odtok 

integrovaný ve stěně. Nové prvky 

pro sprchy jsou součástí 

 osvědčené systémové technolo-

gie Geberit. Všechny přednosti  

a výhody know-how firmy Geberit 

mohou nyní zákazníci využívat 

také v segmentu sprch. 
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Přehled výhod

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 > Duofix

Objem instalačních prací a doba montáže se výrazně snížily díky tomu, že  

je odtok skrytý ve stěně, a že je integrovaný do systému Geberit Duofix.

Prvek pro sprchy je vybaven sofistikovaným systémem těsnění, který  

zaručuje dokonalou těsnost na mnoho let. Napojení jednotlivých částí jsou 

elastická, což eliminuje nežádoucí pnutí.

Různé možnosti nastavení v úrovni stěny a podlahy zaručují maximum 

 flexibility při montáži. 

Viditelný designový kryt  je k dispozici ve čtyřech decentních provedeních: 

 kartáčovaná nerezová ocel, pochromovaná lesklá, alpská bílá nebo s možností 

obložení podle přání zákazníka. 

Za designovým krytem je skryté sítko zachycující vlasy, které lze snadno 

vyjmout a vyčistit. 

Odtok ve stěně

Těsnost

Flexibilita

Styl

Snadná údržba
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Produkty a vlastnosti

Výrobky Duofix

Ukázka

Pol. č. 111.731.00.1

Popis Montážní prvek Duofix pro sprchu s 
odtokem ve stěně pro armatury na 
omítku nebo pod omítku

Armatury Na omítku nebo pod omítku

Účel použití Pro stěny prováděné suchým  
procesem na celou nebo částečnou 
výšku místnosti

Vlastnosti Prvky Duofix pro sprchu jsou součástí  
instalačního systému Duofix.  
Předchozí zkušenosti s montáží prvků  
Duofix usnadňují instalaci



7

Uniflex Designové kryty 

154.222.00.1 154.330.xx.1

Prvek pro sprchy Uniflex  
s odtokem ve stěně  
pro zabudování do masivní stěny 
nebo do rohu

–  kartáčovaná nerezová ocel (FW)
– pochromovaná lesklá (21)
– alpská bílá (11)
– pro obložení (00)

Na omítku nebo pod omítku

Masivní stěna nebo montáž do rohu Pro všechny systémy

Součástí dodávky je  
opláštění oříznuté z výroby  
na přesné rozměry

Snímatelné pro snadné  
čištění vlasového sítka
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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.


