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KOUPELNOVÁ SÉRIE GEBERIT ONE



Geberit ONE otevírá nové možnosti navrhování koupelen doko-
nalých jak po stránce estetické, tak funkční. Umyvadla, koupel-
nový nábytek a zrcadlové skříňky v různých provedeních jsou 
vzájemně sladěné a lze je kombinovat podle individuálních po-
žadavků. 
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1

Umyvadla Geberit ONE s vodorovným odtokem v sob  
spojují prvot ídní design a precizní funk nost.

DOKONALÉ SPLYNUTÍ DESIGNU A FUNKCE

UMYVADLA
S INOVATIVNÍM ODTOKEM
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Vodorovný vývod je chyt e umístěn v zadní ásti umyvadla, jehož 
tvaru je dokonale p izpůsobený. Jeho inovativní konstrukce p i-
náší více úložného místa v zásuvkách. Kryt odtoku se nachází 
mimo dopad vodního proudu, který se proto p i dopadu tolik 
nerozst ikuje do stran. Méně vodních kapek na keramice zname-
ná méně vodního kamene a méně práce p i úklidu. Kryt odtoku 
drží pevně na svém místě díky magnetickému uchycení. To zá-
rove  dovoluje kryt jedním pohybem ruky sundat a vy istit vnit -
ní h ebenovou vložku, která zachycuje vlasy a jiné ne istoty. 
Varianta se skrytým p epadem navíc umož uje napouštění umy-
vadla bez rizika p ete ení. Kryt odtoku je dostupný ve t ech po-
vrchových úpravách - lesklá bílá, lesklý chrom a broušený chrom. 
Sou ástí dodávky je i prostorově úsporná umyvadlová p ípojka.

1 Čisté linie: Hranaté umyvadlo na desku s odkládací plochou. 2 Elegantně zapuštěné: Nábyt-
kové umyvadlo s velkými odkládací plochami po stranách. 3 Miskovité umyvadlo na desku 
s nástěnnou umyvadlovou baterií. 4 Asymetrické umyvadlo s odkládací plochou na stra-
ně. 5 Standardní dvojumyvadlo se stojánkovými armaturami.

4 5
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Umyvadla Geberit ONE se svislým vývodem jsou 
k dispozici ve t ech variantách: jako standardní umy-
vadla a nábytková umyvadla v různých ší kách a jako 
umyvadla na desku v hranatém nebo miskovitém 
tvaru. Odtok má elegantní keramický kryt s integro-
vanou h ebenovou vložkou. Umyvadla se svislým 
odtokem je pot ebné vybavit zápachovou uzávěrkou. 
Umyvadla kombinované se sk í kou pod umyvadlo 
musí být vybavené prostorově úspornou zápachovou 
uzávěrkou, která nevyžaduje vý ez v horní zásuvce 
umyvadlové sk í ky. Horní zásuvka pod umyvadlem 
je díky tomu mnohem prostornější.

Osv d ená umyvadla Geberit ONE 
s klasickým odtokem jsme posunuli 
na novou úrove .

1
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DOKONALÉ SPLYNUTÍ DESIGNU A FUNKCE

UMYVADLA
S KLASICKÝM 
ODTOKEM

48 cm

1 Nábytkové umyvadlo s extra tenkým okrajem a velkorysými odkládacími plochami. 2 Velké 
standardní umyvadlo s jemně zaoblenou vnit ní plochou a sladěnou sk í kou. 3 Odkládací plo-
cha v zadní ásti standardního umyvadla nabízí dostatek prostoru pro kosmetiku. 4 Hranaté 
umyvadlo doplněné o umyvadlo na desku. 5 Umyvadlo na desku ve tvaru misky.

3
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DOKONALÉ SPLYNUTÍ DESIGNU A FUNKCE

UMYVADLO
SE ZKRÁCENOU 
HLOUBKOU

Umyvadlo Geberit ONE s vyložením pouhých 40 cm 
zabírá výrazně méně místa než běžné umyvadlo. 
Opravdovou lahůdkou je jeho odtok skrytý ve stěně, 
takže dojem z koupelny již nekazí ani zápachová uzá-
věrka, ani odpadní potrubí. Už není pot eba standard-
ní vý ez pro zápachovou uzávěrku v zadní stěně sk í -
ky, což zvětšuje úložný prostor pod umyvadlem. 
Zkrácené umyvadlo Geberit ONE je k dispozici ve 

ty ech velikostech a ve dvou modelech – s levitujícím 
designem nebo do nábytku.

S technologií za st nou a designem p ed 
st nou nabízejí umyvadla Geberit ONE 
s hloubkou 40 cm bezvadnou funk nost 
a eleganci v jednom.

40 cm

2

1

ÚSPORA 

MÍSTA
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1 Posunutí celého odtoku za stěnu umožnilo navrhnout umyvadlo Geberit ONE s menší hloubkou, než mají 
běžná umyvadla. Umyvadlová sk í ka nabízí velkorysý úložný prostor. 2 Díky skrytému odtoku působí 
ploché umyvadlo odleh eně, jako by se vznášelo v prostoru. Zápachová uzávěrka je snadno p ístupná p es 
odnímatelný kryt. 3 Chytrá instala ní technologie p ináší nové možnosti pro prostorově úsporné a zárove  
elegantní ešení koupelen.

3
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VODOROVNÝ ODTOK

Standardní vyložení, 48 cm Klasické umyvadlo
Š 50 cm, 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm
K dispozici s otvorem pro baterii nebo bez 

Nábytkové umyvadlo
Š 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm
K dispozici s otvorem pro baterii nebo bez 

Umyvadlo na desku
Š 50 cm x H 41 cm
K dispozici s otvorem pro baterii nebo bez 

Umyvadlo na desku
Š 50 cm x H 42 cm
K dispozici s otvorem pro baterii nebo bez 

Zkrácené vyložení, 40 cm Umyvadlo, levitující design
Zápachová uzávěrka integrovaná v montážním prvku
Š 90 cm, 120 cm

Nábytkové umyvadlo*
Š 75 cm, 90 cm, 105 cm

* Prostorově úsporné ešení je možné kombinovat jen s umyvadlovými sk í kami se zkráceným vyložením.

DOKONALÉ SPLYNUTÍ DESIGNU A FUNKCE

JEDNA KOUPELNOVÁ SÉRIE, 
DVA ODTOKY, ŘADA 
DESIGNOVÝCH VARIANT

48 cm

40 cm
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Umyvadla Geberit ONE se vyrábějí v různých tvarech a velikos-
tech a se dvěma různými variantami odtoku. Vybírat můžete 
z klasických umyvadel, nábytkových umyvadel s tenkým okrajem 
a několika umyvadel na desku. Umyvadlo na desku je v nabídce 
i v provední bílá matná keramika.

48 cm

SVISLÝ ODTOK

Standardní vyložení, 48 cm Klasické umyvadlo
Š 50 cm, 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm
K dispozici s otvorem pro baterii nebo bez

Nábytkové umyvadlo
Š 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm
K dispozici s otvorem pro baterii nebo bez

Umyvadlo na desku
Š 50 cm x H 41 cm
K dispozici s otvorem pro baterii nebo bez

Umyvadlo na desku
Š 50 cm x H 42 cm
K dispozici s otvorem pro baterii nebo bez

11



Koupelnová série Geberit ONE nabízí adu so  stikovaných de-
tailů, které se osvěd í v každodenním životě. Všechny keramické 
za izovací p edměty, kromě matných provedeních, jsou vybave-
ny odolnou, neporézní glazurou KeraTect®, která se obzvláště 
snadno udržuje v istotě. A můžete se těšit na víc – na snadněj-
ší úklid, více místa a p ehledné úložné prostory.

DOKONALÉ SPLYNUTÍ DESIGNU A FUNKCE

INOVATIVNÍ DETAILY,
KTERÉ INSPIRUJÍ

Kryt vodorovného odtoku má h e-
benovou vložku, kterou lze snadno 
vyjmout a vy istit. Díky magnetu 
drží kryt spolehlivě na svém místě.
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1 Mimo ádně hladká glazura KeraTect® 
zabra uje ulpívání ne istot a vodního 
kamene a výrazně tak usnad uje iště-
ní. 2 Specialitou prostorově úsporné-
ho umyvadla s integrovanou zápacho-
vou uzávěrkou je zachytáva  šperků. 
V tomhle umyvadle už vám žádná cenná 
věc odtokem nepropadne. 3 Umy-
vadlové sk í ky Geberit ONE nabízejí 
více úložného prostoru, protože nemají 
vý ez pro zápachovou uzávěrku.

1 2

3

Svislý odtok je osazen keramickým 
krytem a h ebenovou vložkou. 
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DOKONALÉ SPLYNUTÍ DESIGNU A FUNKCE

NÁST NNÁ BATERIE 
S PŘESNÝM ZACÍLENÍM 
VODNÍHO PROUDU

1
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JASNÝ GEOMETRICKÝ DESIGN

Zkrácené vyložení pro hloubku umyvadla 40 cm
L 18 cm

Prodloužené vyložení pro hloubku umyvadla 48 cm
L 22 cm

KULATÝ DESIGN

Zkrácené vyložení pro hloubku umyvadla 40 cm
L 16,5 cm

Prodloužené vyložení pro hloubku umyvadla 48 cm
L 20,5 cm

DVA MODELY S DELŠÍM RAMENEM
Nástěnné umyvadlové baterie Geberit ONE nabízí ve 
srovnání se stojánkovými bateriemi větší svobodu. 
Keramický povrch umyvadla není ni ím narušen, lze 
ho velmi snadno istit. Vybrat si můžete mezi zaoble-
ným nebo stroze geometrickým designem. Geberit 
také nabízí baterie s ramenem prodlouženým o 4 cm. 
Zatímco kratší baterie byly navrženy tak, aby proud 
vody optimálně dopadal do umyvadel s kratším vy-
ložením, delší baterie jsou vyvinuté na míru větším 
umyvadlům.

Baterie jsou vybaveny dvěma oto nými kohoutky pro 
pohodlné ovládání. Vlevo se nastavuje teplota vody 
a vpravo intenzita vodního proudu. 1 Ergonomický komfort – samostatné oto né ovla-

da e pro teplotu a intenzitu proudu vody. 2 Ná-
stěnné baterie Geberit ONE jsou k dispozici v růz-
ných délkách optimálních pro různé typy umyvadel.

2
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↑
SKŘÍŇKA S JEDNOU ZÁSUVKOU
Kombinace umyvadlové skříňky s jednou zásuv-
kou, nízké skříňky, umyvadlové desky a umyvadla 
na desku.

ŠITÉ NA MÍRU VAŠÍ KOUPELNĚ
Navrhněte si umyvadlový prostor, který 
bude vyhovovat vašim osobitým požadav-
kům – od umyvadla přes umyvadlové 
a nízké skříňky až po umyvadlové desky. 
Využijte půdorys vaší koupelny na maxi-
mum a vytvořte si interiér, který odpovídá 
přesně vašemu vkusu. Naplánovat na míru 
si můžete dokonce i úložný prostor. Per-
fektně sladěné komponenty lze mnoha 
způsoby kombinovat a vytvářet funkčně 
a esteticky dokonalý celek.

DOKONALÉ SPLYNUTÍ DESIGNU A FUNKCE

ROZMANITÝ DESIGN PRO
JEDINEČNÝ UMYVADLOVÝ 
PROSTOR
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UMYVADLOVÁ DESKA 
pro umyvadla na desku s praktickým věšákem 
na ru níky.

UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA  
s deskou pro umyvadla na desku.

UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA 
se dvěma zásuvkami.

UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA 
s nábytkovým umyvadlem v designu SlimRim.

UMYVADLOVÁ DESKA SE SKŘÍŇKOU 
pro asymetrické umístění umyvadla a sk í ky.

SKŘÍŇKA S BO NÍM PRVKEM
Kombinace bo ního prvku a umyvadlové sk í ky se zásuvkou 
působí svěže a lehce, a p esto skrývá dostatek úložného pro-
storu. Pro bo ní díl je možné p ikoupit krycí desku ze skla nebo 
kameniny.

17
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BARVY KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT ONE

bílá, lak matný písková šedá, 
lakované s 
vysokým leskem

bílá, lakované 
s vysokým 
leskem

KORPUS  
ELO

šedo-béžová, lak 
matný

dub, melamin 
struktura d eva

dub, melamin 
struktura d eva

láva, lak matný erná, lak matný

UMYVADLOVÉ DESKY

bílá, lakované s vysokým leskem

láva, lak matný

bílá, lak matný

písková šedá, lakované s vysokým 
leskem

dub, 
melamin struktura d eva

šedo-béžová, lak matný

o ech hickory, 
melamin struktura d eva

vzhled bílého mramoru, 
kamenina, matný

vzhled erného mramoru, 
kamenina, matný

MODERNÍ A VYSOCE FUNK NÍ DESIGN
Široká nabídka koupelnového nábytku Geberit ONE 
umož uje pojmout návrh interiéru koupelny mnoha 
různými způsoby. Chytrý mechanismus zásuvek s ot-
víráním push-to-open a měkkým dovíráním zajiš uje 
tichý pohyb pojezdů a ovládání jemným pohybem 
ruky. Umyvadla na desku lze umístit nejen centrálně, 
ale také asymetricky. Všechny materiály a povrchy 
jsou odolné proti vlhkosti. Nábytek se vyrábí v šesti 
barevných provedeních a dvou povrchových úpra-
vách se strukturou d eva. K dispozici jsou také vyso-
ce kvalitní krycí desky z kameniny a skla.

DOKONALÉ SPLYNUTÍ DESIGNU A FUNKCE

KVALITA, 
KTEROU CÍTÍTE 
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1

Odolné proti vlhkosti

Tiché dovírání 
SoftClosing

Úložný prostor
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2

3

1 Precizní zpracování koupelnového nábytku Geberit ONE do-
dává každé koupelně punc exkluzivity. Moderní vysoká sk í ka 
rozši uje možnosti ztvárnění interiéru a poskytuje praktický 
úložný prostor. 2 Díky technologii prostorově úsporného od-
toku není v horní zásuvce žádný vý ez pro zápachovou uzávěr-
ku, a tedy i více úložného prostoru. 3 Vysoce kvalitní zásuvko-
vý systém zajiš uje hladký a tichý chod. LED světelné lišty jsou 
k dispozici jako volitelný doplněk.

DOKONALÉ SPLYNUTÍ DESIGNU A FUNKCE

DOKONALÉ
DO POSLEDNÍHO 
DETAILU

21



DOKONALÉ SPLYNUTÍ DESIGNU A FUNKCE

NÁBYTEK VHODNÝ KE
ZKRÁCENÉMU UMYVADLU  

Odolné proti vlhkosti

Tiché dovírání 
SoftClosing

Úložný prostor 
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PŘEKVAPIVĚ HODNĚ MÍSTA
Zkrácené umyvadlové skříňky Geberit 
ONE mají hloubku pouhých 40 cm a jsou 
k dispozici v různých velikostech. Zároveň 
se mohou pochlubit působivým množ-
stvím úložného prostoru, který vznikl pře-
sunutím celé technologie odtoku do 
funkčního boxu uvnitř předstěny. Umy-
vadlové skříňky jsou dostupné ve dvou 
exkluzivních povrchových úpravách: dýha 
z pravého ořechového dřeva a bílý lak 
s vysokým leskem

Zrcadlová skříňka Geberit ONE je estetic-
ky atraktivní a zároveň praktická. Je téměř 
v celé své hloubce vestavěná do předstě-
ny, což uvolňuje prostor před umyvadlem 
a dodává koupelně pocit volnosti a pro-
stornosti. Zrcadlové skříňky se vyrábí 
v pěti velikostech, které odpovídají rozmě-
rům umyvadel a volitelně jsou k dispozici 
také i s odkládacím výklenkem. 

21

BARVY 
KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU 
GEBERIT ONE

americký ořech, 
dýha z pravého 
dřeva

bílá, lakované 
s vysokým 
leskem

KORPUS  
ČELO

1 Zkrácená umyvadla se spoustou úlož-
ného prostoru. 2 Vestavěná zrcadlová 
skříňka.

Geberit ONE ukazuje, jak funkční a elegantní mohou být 
prostorově úsporné výrobky. Umyvadla a koupelnový náby-
tek s vyložením pouhých 40 cm jsou navrženy tak, aby bylo 
možné instalovat odtokovou technologii za stěnu. Vznikne 
tak prostor před stěnou a také více místa v zásuvce, proto-
že již není potřeba výřez pro odpadní potrubí.

ÚSPORA 

MÍSTA
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STANDARDNÍ VYLOŽENÍ, 48 CM

Umyvadlové skříňky 
Š 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm, 135 cm
Vysoké skříňky, nízké skříňky, boční prvky

UMYVADLOVÁ DESKA 
Š 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm, 135 cm

* Kamenina dostupná pouze v délce 120 cm

ZKRÁCENÉ VYLOŽENÍ, 40 CM

Umyvadlové skříňky
Š 75 cm, 90 cm, 105 cm

bílá, lakované 
s vysokým 
leskem

bílá, lakované 
s vysokým 
leskem

bílá, lak matný

americký 
ořech, dýha 
z pravého 
dřeva

písková šedá, 
lakované 
s vysokým 
leskem

šedo-béžová, 
lak matný

láva, lak matný dub, melamin 
struktura 
dřeva

ořech hickory, 
melamin 
struktura 
dřeva

černá, 
lak matný

bílá, lakované 
s vysokým 
leskem

bílá, lak matný písková šedá, 
lakované 
s vysokým 
leskem

šedo-béžová, 
lak matný

láva, lak matný dub, melamin 
struktura 
dřeva

ořech hickory, 
melamin 
struktura 
dřeva

vzhled bílého 
mramoru, 
kamenina, 
matný*

vzhled 
černého 
mramoru, 
kamenina, 
matný*

Koupelnový nábytek Geberit ONE existuje v široké škále barev, 
povrchů a materiálů. Každý si tak může vybavit koupelnu v sou-
ladu se svým osobním vkusem.

DOKONALÉ SPLYNUTÍ DESIGNU A FUNKCE

VAŠE KOUPELNA, 
VÁŠ DESIGN, VAŠE BARVY
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PŘEHLEDNÝ
POŘÁDEK

UŠLECHTILOST
KAMENE

VŽDY 
NABITO

Modulární úložné systémy pomáhají udržovat v umy-
vadlové sk í ce po ádek. LED světelné lišty vnit ek 
zásuvek dokonale osvětlí.

Zásuvka nenápadně umístěná uvnit  ná-
bytku pro pohodlné nabíjení holicího stroj-
ku nebo fénu.

Umyvadlová deska z masivní kameniny mramorového 
vzhledu v erné nebo bílé barvě dodává koupelně 
exkluzivní vzhled. K dispozici také v provedení bílé 
sklo a sklo v barvě láva.
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Plynule stmívatelný jas

Měkké orientační světlo 
pro noční návštěvy koupelny

Neoslňující světlo

DOKONALÉ SPLYNUTÍ DESIGNU A FUNKCE

OSVĚTLENÍ
S PŘIDANOU HODNOTOU
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Zrcadlové sk í ky Geberit ONE 
s osv tlením ComfortLight zajiš ují 
dokonalé nasvícení, které se p izp -
sobuje našemu každodennímu ryt-
mu: jasné, povzbuzující sv tlo pro 
dobrý za átek dne, m kké a lichoti-
vé sv tlo p ed spaním a diskrétní, 
tlumené podsvícení jako orienta ní 
sv tlo v noci. S jednoduchým ovlá-
dáním si snadno zvolíte ten správný 
sv telný režim, který vyhovuje va-
šim biologickým hodinám.

ORIENTA NÍ SV TLO
Tlumené osvětlení vám v noci ukáže cestu do koupelny 
a po návratu do postele vám pomůže zase rychle usnout.

STANDARDNÍ SV TLO
Neosl ující osvětlení pro běžné innosti v koupelně.

SV TLO SVÍ KY
Diskrétní, h ejivá zá e pro chvíle odpo inku v koupelně.

PRACOVNÍ SV TLO
Jasné a ostré světlo pro intenzivní pé i o obli ej.

Hlavní p edností zrcadlových sk íněk Geberit ONE je jejich inte-
grovaný koncept osvětlení. Čty i různé světelné zdroje se doko-
nale dopl ují a zajiš ují věrné zrcadlení bez vrhání stínů. P i vý-
voji se tým Geberit nechal inspirovat měnícími se podobami 
p irozeného světla – od zá ivého a   povzbuzujícího ranního jasu, 
p es ostré polední slunce, až po měkké ve erní světlo a atmo-
sférický svit sví ek. Osvětlení je plynule stmívatelné a jeho ovlá-
dání je intuitivní. Jasnější světlo je automaticky chladnější a tlu-
mené světlo je teplejší. Intenzita a barva se tak p izpůsobují 
pot ebám a náladám uživatelů koupelny a jejich biologickým 
hodinám. Tento koncept osvětlení je typickým p íkladem našeho 
motta Design Meets Function.
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Zrcadlové sk í ky Geberit ONE jsou k dis-
pozici v široké nabídce modelů, které vám 
umožní navrhnout koupelnu zcela podle 
vašich pot eb a osobního vkusu. V p ípa-
dě instalace pod omítku je témě  celá zr-
cadlová sk í ka zasunuta do stěny. Pro 
větší volnost pohybu p ed umyvadlem 
a elegantní, uhlazený vzhled. Modely pro 
klasickou montáž na omítku mají štíhlé 
rozměry a lze je instalovat do každé kou-
pelny bez nutnosti stavebních úprav. 

Modely jsou dostupné ve dvou verzích. 
Celoplošná zrcadlová dví ka ukrývají veš-
keré kosmetické produkty uvnit  sk í ky. 
Zkrácená dví ka mají ve spodní ásti ote-
v ený, osvětlený výklenek, takže pravidel-
ně používané p edměty zůstávají vždy po 
ruce, i když jsou dví ka zav ená.

K DISPOZICI ZDARMA

1

DOKONALÉ SPLYNUTÍ DESIGNU A FUNKCE

VŠE PO RUCE 
V ZRCADLOVÉ 
SKŘÍŇCE

Parametry osvětlení lze měnit pomocí chytrého telefonu p es aplikaci Geberit Home-App. Možné je i 
asově ízené nastavení, nap íklad programování různých světelných režimů v závislosti na denní nebo 

no ní době. Externí světelné zdroje lze propojit do sítě a p ipojit k systému chytré domácnosti (Smart 
Home) prost ednictvím rozhraní DALI.

2
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1 Zkrácená zrcadlová dvířka mají otevřený výklenek, ve kterém budete mít často používané před-
měty vždy pohodlně po ruce. 2 Zrcadlová dvířka bez úchytek působí decentně. 3 Integrovaná, 
snadno přístupná elektrická zásuvka pro holicí strojek nebo vysoušeč vlasů se nachází v horní části 
skříňky. 4 Na spodní straně skříňky se nachází dotykový senzor na ovládání funkce osvětlení. 
5 Výška skleněných polic je plynule nastavitelná.

3 5

4

ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY GEBERIT ONE POD OMÍTKU

Montáž pod omítku lze provést rychle a snadno 
do speciálně připraveného montážního boxu 
pro zrcadlovou skříňku Geberit ONE.

Bílý a eloxovaný hliník
W 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm
H 90 cm 
D 15 cm

ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY GEBERIT ONE NA OMÍTKU

Štíhlé zrcadlové skříňky pro montáž na omítku 
se hodí do každé koupelny a připevňují se na stěnu 
obvyklým způsobem.

Bílý a eloxovaný hliník
W 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm
H 90 cm 
D 15 cm
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SPLACHOVACÍ 
TLA ÍTKO

Ovládací tla ítko 
splachování Geberit 
Sigma50.

Skryté 
upevnění ke stěně

Pozvolné sklápění 
SoftClosing

Úsporné splachování

Volná podlaha

Splachování 
TurboFlush
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Závěsné WC Geberit ONE se může pochlubit elegant-
ním, dokonale vyváženým designem. Po otev ení víka 
nastane moment p ekvapení, když se ukáže neob-
vyklý vnit ní tvar WC mísy, ve které zcela chybí spla-
chovací okraj. Technologie splachování TurboFlush 
je založená na asymetrické vnit ní geometrii kerami-
ky a bo ním p ívodu vody. Tento způsob vedení vody 
je mnohem ú innější než běžné splachování a zárove  
také tišší. Sedátko a víko je možné jednoduše sundat 
a vy istit. Díky chytré instala ní technologii lze výšku 
WC mísy  exibilně měnit v rozsahu 4 cm, aniž by bylo 
nutné jakkoliv zasahovat do obkladů nebo stavební 
konstrukce stěny, a to dokonce i roky po instalaci.

Samostatně odnímatelné víko toalety usnad uje 
úklid.

ISTOTA A FLEXIBILITA

Víko WC a sedátko lze vytažením nahoru vyjmout.

DOKONALÉ SPLYNUTÍ DESIGNU A FUNKCE

DOKONALÉ PROPORCE,
CHYTRÉ DETAILY
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Geberit nabízí celou adu produktů pro sprchy v úrovni podlahy. 
Objevte další inovativní ešení, které dokonale zapadá do kon-
ceptu série Geberit ONE. Výklenkový odkládací box šet í místo 
a poskytuje dob e p ístupnou odkládací plochu pro šampon, 
sprchový gel a jinou kosmetiku. Je vyspádován tak, aby st íka-
jící voda a zbytky ne istot snadno odtékaly ven, což jistě ocení-
te p i úklidu. Výklenek s policemi je možné vybavit posuvnými 
zrcadlovými dví ky.

Sprchová stěna Walk-In je ukotvena v p edstěně bez viditelného 
uchycení a působí istě a elegantně. Hladká, ni ím nerušená 
plocha, se tak lehce udržuje. 

2

3

1

DOKONALÉ SPLYNUTÍ DESIGNU A FUNKCE

SPRCHOVÝ KOUT V ÚROVNI 
PODLAHY VE SVÉ NEJLEPŠÍ 
FORMĚ
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1 Výklenkový odkládací box umož ující obložení dokonale ladí s okolní stěnou. 2 Sprchová stěna Walk-In Geberit je 
ukotvena v p edstěně bez viditelného kování, a proto se obzvláště snadno istí. 3 Výklenkový odkládací box Geberit 
je navržen tak, aby se v něm nemohla hromadit voda a ne istoty. Volitelně jsou k dispozici zrcadlová dví ka. 4 Ztěles-
nění nad asové elegance – sprchový kout v úrovni podlahy se so  stikovanými produkty Geberit ONE.

4
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Umyvadlo je st edem pozornosti v každé koupelně. S kon  gurátorem 
umyvadlového prostoru Geberit vám usnadníme naplánování ideální 
sestavy umyvadla, zrcadlové sk í ky a dalšího koupelnového nábytku, 
která do puntíku splní vaše preference a požadavky. Vyzkoušejte si ho 
na svém po íta i, tabletu nebo chytrém telefonu! 

PROTOŽE NA VAŠEM
VKUSU ZÁLEŽÍ
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ŽIJTE SV J SEN O DOKONALÉ KOUPELNĚ 
 VYZKOUŠEJTE KONFIGURÁTOR 

UMYVADLOVÉHO PROSTORU JEŠTĚ DNES!

https://www.geberit.cz/inspirace/konfigurator-umyvadloveho-prostoru/
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KOUPELNOVÁ SÉRIE GEBERIT ONE  UMYVADLA A NÁBYTKOVÁ UMYVADLA

UMYVADLO ONE, BEZ PŘEPADU, 
VODOROVNÝ VÝVOD, LESKLÝ BÍLÝ 
KRYT

50 CM š/h = 50/41 cm
505.018.00.1 - bez otvoru pro baterii
505.019.00.1 - s otvorem pro baterii

60 CM  š/h = 60/48 cm
505.033.00.1 - bez otvoru pro baterii
505.034.00.1 - s otvorem pro baterii

75 CM  š/h = 75/48 cm
505.035.00.1 - bez otvoru pro baterii
505.036.00.1 - s otvorem pro baterii

90 CM  š/h = 90/48 cm
505.037.00.1 - bez otvoru pro baterii
505.038.00.1 - s otvorem pro baterii

105 CM  š/h = 105/48 cm
505.045.00.1 - bez otvoru pro baterii
505.046.00.1 - s otvorem pro baterii

120 CM  š/h = 120/48 cm
505.047.00.1 - bez otvoru pro baterii
505.048.00.1 - s otvorem pro baterii

UMYVADLO ONE S ODKLÁDACÍ 
PLOCHOU VPRAVO, BEZ PŘEPADU, 
VODOROVNÝ VÝVOD, LESKLÝ BÍLÝ 
KRYT

90 CM š/h = 90/48 cm
505.042.00.1 - bez otvoru pro baterii
505.039.00.1 - s otvorem pro baterii

DVOJUMYVADLO ONE, 
BEZ PŘEPADU, VODOROVNÝ 
VÝVOD, LESKLÝ BÍLÝ KRYT

120 CM š/h = 120/48 cm 
505.049.00.1 - se dvěma otvory
 pro baterii

UMYVADLO ONE, BEZ PŘEPADU, 
SVISLÝ VÝVOD

50 CM š/h = 50/40 cm
505.021.01.6 - bez otvoru pro baterii
505.020.01.6 - s otvorem pro baterii

60 CM š/h = 60/48 cm 
505.021.01.1 - bez otvoru pro baterii
505.020.01.1 - s otvorem pro baterii

75 CM š/h = 75/48 cm 
505.021.01.2 - bez otvoru pro baterii
505.020.01.2 - s otvorem pro baterii

90 CM š/h = 90/48 cm 
505.021.01.3 - bez otvoru pro baterii
505.020.01.3 - s otvorem pro baterii

105 CM š/h = 105/48 cm 
505.021.01.4 - bez otvoru pro baterii
505.020.01.4 - s otvorem pro baterii

120 CM š/h = 120/48 cm
505.021.01.5 - bez otvoru pro baterii
505.020.01.5 - s otvorem pro baterii

UMYVADLO ONE S ODKLÁDACÍ 
PLOCHOU VLEVO, BEZ PŘEPADU, 
VODOROVNÝ VÝVOD, LESKLÝ BÍLÝ 
KRYT

90 CM š/h = 90/48 cm
505.044.00.1 - bez otvoru pro baterii
505.043.00.1 - s otvorem pro baterii

DVOJUMYVADLO ONE, 
BEZ PŘEPADU, SVISLÝ VÝVOD

120 CM š/h = 120/48 cm
505.022.01.5 - se dvěma otvory 
 pro baterii

NÁBYTKOVÉ UMYVADLO ONE, 
BEZ PŘEPADU, VODOROVNÝ 
VÝVOD, LESKLÝ BÍLÝ KRYT

60 CM š/h = 60/48 cm
505.001.00.1 - bez otvoru pro baterii
505.002.00.1 - s otvorem pro baterii

75 CM š/h = 75/48 cm 
505.003.00.1 - bez otvoru pro baterii
505.004.00.1 - s otvorem pro baterii

90 CM š/h = 90/48 cm 
505.005.00.1 - bez otvoru pro baterii
505.006.00.1 - s otvorem pro baterii

105 CM š/h = 105/48 cm 
505.014.00.1 - bez otvoru pro baterii
505.015.00.1 - s otvorem pro baterii

120 CM š/h = 120/48 cm 
505.016.00.1 - bez otvoru pro baterii
505.017.00.1 - s otvorem pro baterii

NÁBYTKOVÉ UMYVADLO ONE 
S ODKLÁDACÍ PLOCHOU VPRAVO, 
BEZ PŘEPADU, VODOROVNÝ 
VÝVOD, LESKLÝ BÍLÝ KRYT

90 CM š/h = 90/48 cm
505.008.00.1 - bez otvoru pro baterii
505.007.00.1 - s otvorem pro baterii

NÁBYTKOVÉ UMYVADLO ONE, 
BEZ PŘEPADU, SVISLÝ VÝVOD

60 CM š/h = 60/48 cm
505.011.01.1 - bez otvoru pro baterii
505.010.01.1 - s otvorem pro baterii

75 CM š/h = 75/48 cm 
505.011.01.2 - bez otvoru pro baterii
505.010.01.2 - s otvorem pro baterii

90 CM š/h = 90/48 cm
505.011.01.3 - bez otvoru pro baterii
505.010.01.3 - s otvorem pro baterii

105 CM š/h = 105/48 cm 
505.011.01.4 - bez otvoru pro baterii
505.010.01.4 - s otvorem pro baterii

120 CM š/h = 120/48 cm 
505.011.01.5 - bez otvoru pro baterii
505.010.01.5 - s otvorem pro baterii

NÁBYTKOVÉ UMYVADLO ONE 
S ODKLÁDACÍ PLOCHOU VLEVO, 
BEZ PŘEPADU, VODOROVNÝ 
VÝVOD, LESKLÝ BÍLÝ KRYT

90 CM š/h = 90/48 cm
505.013.00.1 - bez otvoru pro baterii
505.009.00.1 - s otvorem pro baterii

Umyvadla s vodorovným vývodem 
jsou dodávána s prostorově 
úspornou zápachovou úzávěrkou.

Umyvadla se svislým vývodem je 
t eba vybavit vhodnou, prostorově 
úspornou zápachovou úzávěrkou.
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KOMPATIBILNÍ UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY K UMYVADL M A NÁBYTKOVÝM UMYVADL M  KOUPELNOVÁ SÉRIE GEBERIT ONE

SKŘÍŇKA POD UMYVADLO A NÁBYTKOVÉ UMYVADLO ONE,
DVĚ ZÁSUVKY

60 CM š/h/v = 59,2/47/50,4 cm 
505.261.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.261.00.2 - bílá, matná
505.261.00.3 - láva, matná
505.261.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.261.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.261.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.261.00.7 - šedo-béžová, matná
505.261.00.8 - erná, matná

75 CM š/h/v = 74/47/50,4 cm 
505.262.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.262.00.2 - bílá, matná
505.262.00.3 - láva, matná
505.262.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.262.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.262.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.262.00.7 - šedo-béžová, matná
505.262.00.8 - erná, matná

90 CM š/h/v = 88,8/47/50,4 cm 
505.263.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.263.00.2 - bílá, matná
505.263.00.3 - láva, matná
505.263.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.263.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.263.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.263.00.7 - šedo-béžová, matná
505.263.00.8 - erná, matná

105 CM š/h/v = 103,6/47/50,4 cm 
505.264.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.264.00.2 - bílá, matná
505.264.00.3 - láva, matná
505.264.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.264.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.264.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.264.00.7 - šedo-béžová, matná
505.264.00.8 - erná, matná

120 CM š/h/v = 118,4/47/50,4 cm 
505.265.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.265.00.2 - bílá, matná
505.265.00.3 - láva, matná
505.265.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.265.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.265.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.265.00.7 - šedo-béžová, matná
505.265.00.8 - erná, matná

SKŘÍŇKA POD UMYVADLO A NÁBYTKOVÉ UMYVADLO ONE, 
JEDNA ZÁSUVKA

60 CM š/h/v = 59,2/47/26,6 cm 
505.071.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.071.00.2 - bílá, matná
505.071.00.3 - láva, matná
505.071.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.071.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.071.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.071.00.7 - šedo-béžová, matná
505.071.00.8 - erná, matná

75 CM š/h/v = 74/47/26,6 cm 
505.072.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.072.00.2 - bílá, matná
505.072.00.3 - láva, matná
505.072.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.072.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.072.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.072.00.7 - šedo-béžová, matná
505.072.00.8 - erná, matná

90 CM š/h/v = 88,8/47/26,6 cm 
505.073.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.073.00.2 - bílá, matná
505.073.00.3 - láva, matná
505.073.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.073.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.073.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.073.00.7 - šedo-béžová, matná
505.073.00.8 - erná, matná

105 CM š/h/v = 103,6/47/26,6 cm 
505.074.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.074.00.2 - bílá, matná
505.074.00.3 - láva, matná
505.074.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.074.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.074.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.074.00.7 - šedo-béžová, matná
505.074.00.8 - erná, matná

120 CM š/h/v = 118,4/47/26,6 cm 
505.075.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.075.00.2 - bílá, matná
505.075.00.3 - láva, matná
505.075.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.075.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.075.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.075.00.7 - šedo-béžová, matná
505.075.00.8 - erná, matná
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KOUPELNOVÁ SÉRIE GEBERIT ONE  UMYVADLA A NÁBYTKOVÁ UMYVADLA SE ZKRÁCENÝM VYLOŽENÍM

NÁBYTKOVÉ UMYVADLO ONE, SKRYTÝ PŘEPAD, BEZ OTVORU 
PRO BATERII, VODOROVNÝ VÝVOD, ZKRÁCENÉ VYLOŽENÍ 40 CM
(NUTNÉ DOOBJEDNAT SPECIÁLNÍ PRVEK GEBERIT DUOFIX)
75 CM š/h = 75/40 
500.391.01.1 - kryt leskle pochromovaný
500.391.01.2 - kryt - kartá ovaný chrom
500.391.01.3 - kryt lesklý bílý

90 CM š/h = 90/40 cm 
500.395.01.1 - kryt leskle pochromovaný
500.395.01.2 - kryt - kartá ovaný chrom
500.395.01.3 - kryt lesklý bílý

105 CM š/h = 105/40 cm 
500.396.01.1 - kryt leskle pochromovaný
500.396.01.2 - kryt - kartá ovaný chrom
500.396.01.3 - kryt lesklý bílý

UMYVADLO ONE, LEVITUJÍCÍ DESIGN, BEZ PŘEPADU, 
BEZ OTVORU PRO BATERII, VODOROVNÝ VÝVOD, ZKRÁCENÉ 
VYLOŽENÍ 40 CM (SAMOSTATNÁ MONTÁŽ BEZ SKŘÍŇKY, NUTNÉ 
DOOBJEDNAT SPECIÁLNÍ PRVEK GEBERIT DUOFIX
90 CM š/h = 90/40 cm 
500.390.01.1 - kryt leskle pochromovaný
500.390.01.2 - kryt kartá ovaný chrom
500.390.01.3 - kryt lesklý bílý

120 CM š/h = 120/40 cm 
500.392.01.1 - kryt leskle pochromovaný
500.392.01.2 - kryt kartá ovaný chrom
500.392.01.3 - kryt lesklý bílý

SKŘÍŇKA POD NÁBYTKOVÉ UMYVADLO ONE SE ZKRÁCENÝM 
VYLOŽENÍM 40 CM, DVĚ ZÁSUVKY

75 CM š/h/v = 74,5/39,5/46,5 cm 
500.381.01.1 - bílá, vysoký lesk
500.381.00.1 - americký o ech, dýha z pravého d eva

90 CM š/h/v = 89,5/39,5/46,5 cm 
500.385.01.1 - bílá, vysoký lesk
500.385.00.1 - americký o ech, dýha z pravého d eva

105 CM š/h/v = 104,5/39,5/46,5 cm 
500.386.01.1 - bílá, vysoký lesk
500.386.00.1 - americký o ech, dýha z pravého d eva
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UMYVADLA NA DESKU A UMYVADLOVÉ DESKY KOUPELNOVÁ SÉRIE GEBERIT ONE

UMYVADLOVÁ DESKA ONE PRO UMYVADLA NA DESKU VE TVARU MISKY

UMYVADLO NA DESKU ONE, TVAR MISKY, BEZ PŘEPADU, 
VODOROVNÝ VÝVOD

50 CM š/h = 50/42,5 cm 
505.050.00.1 - bez otvoru pro baterii, kryt lesklý bílý
505.051.00.1 - s otvorem pro baterii, kryt lesklý bílý
505.052.00.1 -  matná keramika bez otvoru pro baterii, kryt leskle 

pochromovaný, od ervna 2022
505.053.00.1 -  matná keramika s otvorem pro baterii, kryt leskle 

pochromovaný, od ervna 2022

VÝŘEZ UPROSTŘED

60 CM š/h/v = 60/47/3 cm 
505.271.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.271.00.2 - bílá, matná
505.271.00.3 - láva, matná
505.271.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.271.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.271.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.271.00.7 - šedo-béžová, matná

75 CM š/h/v = 75/47/3 cm 
505.272.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.272.00.2 - bílá, matná
505.272.00.3 - láva, matná
505.272.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.272.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.272.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.272.00.7 - šedo-béžová, matná

90 CM š/h/v = 90/47/3 cm 
505.273.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.273.00.2 - bílá, matná
505.273.00.3 - láva, matná
505.273.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.273.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.273.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.273.00.7 - šedo-béžová, matná

105 CM š/h/v = 105/47/3 cm 
505.274.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.274.00.2 - bílá, matná
505.274.00.3 - láva, matná
505.274.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.274.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.274.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.274.00.7 - šedo-béžová, matná

120 CM š/h/v = 120/47/3 cm (kamenina 2 cm) 
505.275.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.275.00.2 - bílá, matná
505.275.00.3 - láva, matná
505.275.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.275.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.275.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.275.00.7 - šedo-béžová, matná
505.105.00.1 - bílý mramor, kamenina, matná *
505.105.00.2 - erný mramor, kamenina, matná *

VÝŘEZ VLEVO

90 CM š/h/v = 90/47/3 cm 
505.293.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.293.00.2 - bílá, matná
505.293.00.3 - láva, matná
505.293.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.293.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.293.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.293.00.7 - šedo-béžová, matná

105 CM š/h/v = 105/47/3 cm 
505.294.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.294.00.2 - bílá, matná
505.294.00.3 - láva, matná
505.294.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.294.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.294.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.294.00.7 - šedo-béžová, matná

120 CM š/h/v = 120/47/3 cm (kamenina 2 cm) 
505.295.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.295.00.2 - bílá, matná
505.295.00.3 - láva, matná
505.295.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.295.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.295.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.295.00.7 - šedo-béžová, matná
505.125.00.1 - bílý mramor, kamenina, matná *
505.125.00.2 - erný mramor, kamenina, matná *

VÝŘEZ VPRAVO

90 CM š/h/v = 90/47/3 cm 
505.313.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.313.00.2 - bílá, matná
505.313.00.3 - láva, matná
505.313.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.313.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.313.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.313.00.7 - šedo-béžová, matná

105 CM š/h/v = 105/47/3 cm 
505.314.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.314.00.2 - bílá, matná
505.314.00.3 - láva, matná
505.314.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.314.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.314.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.314.00.7 - šedo-béžová, matná

120 CM š/h/v = 120/47/3 cm (kamenina 2 cm) 
505.315.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.315.00.2 - bílá, matná
505.315.00.3 - láva, matná
505.315.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.315.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.315.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.315.00.7 - šedo-béžová, matná
505.145.00.1 - bílý mramor, kamenina, matná *
505.145.00.2 - erný mramor, kamenina, matná *

UMYVADLO NA DESKU ONE, TVAR 
MISKY, BEZ PŘEPADU, SVISLÝ VÝVOD

50 CM š/h = 50/42,5 cm 
505.040.01.6 - bez otvoru pro baterii
505.041.01.6 - s otvorem pro baterii

KOMBINOVATELNOST 
Umyvadla na desku ONE ve tvaru misky 
lze kombinovat se sk í kami pod 
umyvadlo ze strany 37. Ší ka sk í ky 
pod umyvadlo a umyvadlové desky 
musí být stejná.

Umyvadla se svislým vývodem je t eba 
vybavit vhodnou, prostorově úspornou 
zápachovou uzávěrkou.

* montáž výhradně na sk í ky pod umyvadlo Geberit ONE, montáž bez sk í ky není možná
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KOUPELNOVÁ SÉRIE GEBERIT ONE  UMYVADLA NA DESKU A UMYVADLOVÉ DESKY

UMYVADLOVÁ DESKA ONE PRO UMYVADLA NA DESKU, HRANATÝ TVAR

* montáž výhradně na sk í ky pod umyvadlo Geberit ONE, montáž bez sk í ky není možná

UMYVADLO NA DESKU ONE, HRANATÝ TVAR, 
BEZ PŘEPADU, VODOROVNÝ VÝVOD

50 CM š/h = 50/41 cm 
505.023.00.1 - bez otvoru pro baterii, kryt lesklý bílý
505.024.00.1 - s otvorem pro baterii, kryt lesklý bílý
505.025.00.1 -  matná keramika bez otvoru pro baterii, kryt 

leskle pochromovaný, od ervna 2022
505.026.00.1 -  matná keramika s otvorem pro baterii, kryt 

leskle pochromovaný , od ervna 2022

UMYVADLO NA DESKU ONE, HRANATÝ 
TVAR, BEZ PŘEPADU, SVISLÝ VÝVOD

50 CM š/h = 50/40 cm 
505.031.01.6 - bez otvoru pro baterii
505.030.01.6 - s otvorem pro baterii

KOMBINOVATELNOST 
Umyvadla na desku ONE lze kombinovat 
se sk í kami pod umyvadlo ze strany 
37. Ší ka sk í ky pod umyvadlo 
a umyvadlové desky musí být stejná.

Umyvadla se svislým vývodem je t eba 
vybavit vhodnou, prostorově úspornou
zápachovou uzávěrkou.

VÝŘEZ UPROSTŘED

75 CM š/h/v = 75/47/3 cm 
505.282.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.282.00.2 - bílá, matná
505.282.00.3 - láva, matná
505.282.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.282.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.282.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.282.00.7 - šedo-béžová, matná

90 CM š/h/v = 90/47/3 cm 
505.283.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.283.00.2 - bílá, matná
505.283.00.3 - láva, matná
505.283.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.283.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.283.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.283.00.7 - šedo-béžová, matná

105 CM š/h/v = 105/47/3 cm 
505.284.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.284.00.2 - bílá, matná
505.284.00.3 - láva, matná
505.284.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.284.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.284.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.284.00.7 - šedo-béžová, matná

120 CM š/h/v = 120/47/3 cm (kamenina 2 cm) 
505.285.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.285.00.2 - bílá, matná
505.285.00.3 - láva, matná
505.285.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.285.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.285.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.285.00.7 - šedo-béžová, matná
505.115.00.1 - bílý mramor, kamenina, matná *
505.115.00.2 - erný mramor, kamenina, matná *

VÝŘEZ VLEVO

90 CM š/h/v = 90/47/3 cm 
505.303.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.303.00.2 - bílá, matná
505.303.00.3 - láva, matná
505.303.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.303.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.303.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.303.00.7 - šedo-béžová, matná

105 CM š/h/v = 105/47/3 cm 
505.304.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.304.00.2 - bílá, matná
505.304.00.3 - láva, matná
505.304.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.304.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.304.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.304.00.7 - šedo-béžová, matná

120 CM š/h/v = 120/47/3 cm (kamenina 2 cm) 
505.305.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.305.00.2 - bílá, matná
505.305.00.3 - láva, matná
505.305.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.305.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.305.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.305.00.7 - šedo-béžová, matná
505.135.00.1 - bílý mramor, kamenina, matná *
505.135.00.2 - erný mramor, kamenina, matná *

VÝŘEZ VPRAVO

90 CM š/h/v = 90/47/3 cm 
505.323.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.323.00.2 - bílá, matná
505.323.00.3 - láva, matná
505.323.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.323.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.323.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.323.00.7 - šedo-béžová, matná

105 CM š/h/v = 105/47/3 cm 
505.324.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.324.00.2 - bílá, matná
505.324.00.3 - láva, matná
505.324.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.324.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.324.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.324.00.7 - šedo-béžová, matná

120 CM š/h/v = 120/47/3 cm (kamenina 2 cm) 
505.325.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.325.00.2 - bílá, matná
505.325.00.3 - láva, matná
505.325.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.325.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.325.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.325.00.7 - šedo-béžová, matná
505.155.00.1 - bílý mramor, kamenina, matná *
505.155.00.2 - erný mramor, kamenina, matná *
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SESTAVY DVOU UMYVADEL NA DESKU  KOUPELNOVÁ SÉRIE GEBERIT ONE

ŠÍŘKA SESTAVY 120 CM

ŠÍŘKA SESTAVY 135 CM

* montáž výhradně na sk í ky pod umyvadlo Geberit ONE, montáž bez sk í ky není možná

UMYVADLOVÁ DESKA ONE
š/h/v = 120/47/3 cm (kamenina 2 cm) 

PRO 2 UMYVADLA NA DESKU - TVAR MISKY
505.335.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.335.00.2 - bílá, matná
505.335.00.3 - láva, matná
505.335.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.335.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.335.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.335.00.7 - šedo-béžová, matná
505.175.00.1 - bílý mramor, kamenina, matná *
505.175.00.2 - erný mramor, kamenina, matná *

PRO 2 UMYVADLA NA DESKU - HRANATÝ TVAR
505.345.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.345.00.2 - bílá, matná
505.345.00.3 - láva, matná
505.345.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.345.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.345.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.345.00.7 - šedo-béžová, matná
505.165.00.1 - bílý mramor, kamenina, matná *
505.165.00.2 - erný mramor, kamenina, matná *

UMYVADLOVÁ DESKA ONE
š/h/v = 135/47/3 cm 

PRO 2 UMYVADLA NA DESKU - TVAR MISKY
505.276.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.276.00.2 - bílá, matná
505.276.00.3 - láva, matná
505.276.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.276.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.276.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.276.00.7 - šedo-béžová, matná

PRO 2 UMYVADLA NA DESKU
505.286.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.286.00.2 - bílá, matná
505.286.00.3 - láva, matná
505.286.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.286.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.286.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.286.00.7 - šedo-béžová, matná

SKŘÍŇKA POD UMYVADLO SE DVĚMA ZÁSUVKAMI
š/h/v = 118,4/47/50,4 cm 

505.265.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.265.00.2 - bílá, matná
505.265.00.3 - láva, matná
505.265.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.265.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.265.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.265.00.7 - šedo-béžová, matná
505.265.00.8 - erná, matná

SKŘÍŇKA POD UMYVADLO SE TYŘMI ZÁSUVKAMI
š/h/v = 133,2/47/50,4 cm 

505.266.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.266.00.2 - bílá, matná
505.266.00.3 - láva, matná
505.266.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.266.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.266.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.266.00.7 - šedo-béžová, matná
505.266.00.8 - erná, matná

SKŘÍŇKA POD UMYVADLO S JEDNOU ZÁSUVKOU
š/h/v = 118,4/47/26,6 cm 

505.075.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.075.00.2 - bílá, matná
505.075.00.3 - láva, matná
505.075.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.075.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.075.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.075.00.7 - šedo-béžová, matná
505.075.00.8 - erná, matná

SKŘÍŇKA POD UMYVADLO SE DVĚMA ZÁSUVKAMI
š/h/v = 133,2/47/26,6 cm 

505.076.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.076.00.2 - bílá, matná
505.076.00.3 - láva, matná
505.076.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.076.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.076.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.076.00.7 - šedo-béžová, matná
505.076.00.8 - erná, matná
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KOUPELNOVÁ SÉRIE GEBERIT ONE  BO NÍ SKŘÍŇKY

BO NÍ SKŘÍŇKA ONE SE DVĚMA ZÁSUVKAMI
š/h/v = 45/47/49,2 cm 

505.077.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.077.00.2 - bílá, matná
505.077.00.3 - láva, matná
505.077.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.077.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.077.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.077.00.7 - šedo-béžová, matná
505.077.00.8 - erná, matná

KRYT NA BO NÍ SKŘÍŇKU A BO NÍ PRVEK ONE

š/h/v = 45/46,5/0,4 cm 
505.081.00.1 - bílý mramor, kamenina, matná
505.080.00.1 - erný mramor, kamenina, matná

š/h/v = 45/46,5/0,6 cm 
505.082.00.1 - bílá, sklo
505.082.00.2 - láva, sklo

VYSOKÁ SKŘÍŇKA ONE S JEDNĚMI DVÍŘKY
š/h/v = 36/29,1/180 cm 

505.083.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.083.00.2 - bílá, matná
505.083.00.3 - láva, matná
505.083.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.083.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.083.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.083.00.7 - šedo-béžová, matná
505.083.00.8 - erná, matná

BO NÍ SKŘÍŇKA ONE S JEDNOU ZÁSUVKOU
š/h/v = 45/47/24,5 cm 

505.078.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.078.00.2 - bílá, matná
505.078.00.3 - láva, matná
505.078.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.078.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.078.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.078.00.7 - šedo-béžová, matná
505.078.00.8 - erná, matná

BO NÍ PRVEK ONE
š/h/v = 45/47/49,2 cm 

505.079.00.1 - bílá, vysoký lesk
505.079.00.2 - bílá, matná
505.079.00.3 - láva, matná
505.079.00.4 - písková šedá, vysoký lesk
505.079.00.5 - dub, melamin struktura d eva
505.079.00.6 - o ech hickory, melamin struktura d eva
505.079.00.7 - šedo-béžová, matná
505.079.00.8 - erná, matná
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ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY  MONTÁŽ NA OMÍTKU  KOUPELNOVÁ SÉRIE GEBERIT ONE

ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA ONE COMFORTLIGHT, S JEDNĚMI DVÍŘKY, 
MONTÁŽ NA OMÍTKU (VÝŠKA 90 CM)
60 CM š/h/v = 60/15/90 cm 
505.810.00.1 - eloxovaný hliník, závěsy vlevo
505.811.00.1 - eloxovaný hliník, závěsy vpravo
505.810.00.2 - bílá/hliník s práškovou barvou, závěsy vlevo
505.811.00.2 - bílá/hliník s práškovou barvou, závěsy vpravo

ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA ONE COMFORTLIGHT, SE DVĚMA DVÍŘKY, 
MONTÁŽ NA OMÍTKU (VÝŠKA 90 CM)
75 CM š/h/v = 75/15/90 cm 
505.812.00.1 - eloxovaný hliník
505.812.00.2 - bílá/hliník s práškovou barvou

90 CM š/h/v = 90/15/90 cm 
505.813.00.1 - eloxovaný hliník
505.813.00.2 - bílá/hliník s práškovou barvou

105 CM š/h/v = 105/15/90 cm 
505.814.00.1 - eloxovaný hliník
505.814.00.2 - bílá/hliník s práškovou barvou

120 CM š/h/v = 120/15/90 cm 
505.815.00.1 - eloxovaný hliník
505.815.00.2 - bílá/hliník s práškovou barvou

ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA ONE COMFORTLIGHT, S NIKOU,
S JEDNĚMI DVÍŘKY, MONTÁŽ NA OMÍTKU (VÝŠKA 90 CM)
60 CM š/h/v = 60/15/90 cm 
505.830.00.1 - eloxovaný hliník, závěsy vlevo
505.831.00.1 - eloxovaný hliník, závěsy vpravo
505.830.00.2 - bílá/hliník s práškovou barvou, závěsy vlevo
505.831.00.2 - bílá/hliník s práškovou barvou, závěsy vpravo

ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA ONE COMFORTLIGHT, S NIKOU,
SE DVĚMA DVÍŘKY, MONTÁŽ NA OMÍTKU (VÝŠKA 90 CM)
75 CM š/h/v = 75/15/90 cm 
505.832.00.1 - eloxovaný hliník
505.832.00.2 - bílá/hliník s práškovou barvou

90 CM š/h/v = 90/15/90 cm 
505.833.00.1 - eloxovaný hliník
505.833.00.2 - bílá/hliník s práškovou barvou

105 CM š/h/v = 105/15/90 cm 
505.834.00.1 - eloxovaný hliník
505.834.00.2 - bílá/hliník s práškovou barvou

120 CM š/h/v = 120/15/90 cm 
505.835.00.1 - eloxovaný hliník
505.835.00.2 - bílá/hliník s práškovou barvou
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KOUPELNOVÁ SÉRIE GEBERIT ONE  ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY  MONTÁŽ POD OMÍTKU

ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA ONE COMFORTLIGHT, S JEDNĚMI DVÍŘKY, 
MONTÁŽ POD OMÍTKU (VÝŠKA 90 CM)
60 CM š/h/v = 60/15/90 cm 
505.800.00.1 - eloxovaný hliník, závěsy vlevo
505.801.00.1 - eloxovaný hliník, závěsy vpravo
505.800.00.2 - bílá/hliník s práškovou barvou, závěsy vlevo
505.801.00.2 - bílá/hliník s práškovou barvou, závěsy vpravo

ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA ONE COMFORTLIGHT, SE DVĚMA DVÍŘKY, 
MONTÁŽ POD OMÍTKU (VÝŠKA 90 CM)
75 CM š/h/v = 75/15/90 cm 
505.802.00.1 - eloxovaný hliník
505.802.00.2 - bílá/hliník s práškovou barvou

90 CM š/h/v = 90/15/90 cm 
505.803.00.1 - eloxovaný hliník
505.803.00.2 - bílá/hliník s práškovou barvou

105 CM š/h/v = 105/15/90 cm 
505.804.00.1 - eloxovaný hliník
505.804.00.2 - bílá/hliník s práškovou barvou

120 CM š/h/v = 120/15/90 cm 
505.805.00.1 - eloxovaný hliník
505.805.00.2 - bílá/hliník s práškovou barvou

KRYCÍ RÁM PRO ZRCADLOVOU SKŘÍŇKU ONE, MONTÁŽ POD OMÍTKU
60 CM
505.841.00.1 - bílá/hliník s práškovou barvou
505.841.00.2 - eloxovaný hliník

75 CM
505.842.00.1 - bílá/hliník s práškovou barvou
505.842.00.2 - eloxovaný hliník

90 CM
505.843.00.1 - bílá/hliník s práškovou barvou
505.843.00.2 - eloxovaný hliník

105 CM
505.844.00.1 - bílá/hliník s práškovou barvou
505.844.00.2 - eloxovaný hliník

120 CM
505.845.00.1 - bílá/hliník s práškovou barvou
505.845.00.2 - eloxovaný hliník

ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA ONE COMFORTLIGHT, S NIKOU,
S JEDNĚMI DVÍŘKY, MONTÁŽ POD OMÍTKU (VÝŠKA 90 CM)
60 CM š/h/v = 60/15/90 cm 
505.820.00.1 - eloxovaný hliník, závěsy vlevo
505.821.00.1 - eloxovaný hliník, závěsy vpravo
505.820.00.2 - bílá/hliník s práškovou barvou, závěsy vlevo
505.821.00.2 - bílá/hliník s práškovou barvou, závěsy vpravo

ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA ONE COMFORTLIGHT, S NIKOU,
SE DVĚMA DVÍŘKY, MONTÁŽ POD OMÍTKU (VÝŠKA 90 CM)
75 CM š/h/v = 75/15/90 cm 
505.822.00.1 - eloxovaný hliník
505.822.00.2 - bílá/hliník s práškovou barvou

90 CM š/h/v = 90/15/90 cm 
505.823.00.1 - eloxovaný hliník
505.823.00.2 - bílá/hliník s práškovou barvou

105 CM š/h/v = 105/15/90 cm 
505.824.00.1 - eloxovaný hliník
505.824.00.2 - bílá/hliník s práškovou barvou

120 CM š/h/v = 120/15/90 cm 
505.825.00.1 - eloxovaný hliník
505.825.00.2 - bílá/hliník s práškovou barvou

INSTALA NÍ PRVKY PRO PODOMÍTKOVOU ZRCADLOVOU SKŘÍŇKU ONE

60 CM
111.941.00.1 - montážní box
111.041.00.1 - traverza mezi stojiny

75 CM
111.942.00.1 - montážní box
111.042.00.1 - traverza mezi stojiny

90 CM
111.943.00.1 - montážní box
111.043.00.1 - traverza mezi stojiny

105 CM
111.944.00.1 - montážní box
111.044.00.1 - traverza mezi stojiny

120 CM
111.945.00.1 - montážní box
111.045.00.1 - traverza mezi stojiny
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WC, BIDETY, ARMATURY  KOUPELNOVÁ SÉRIE GEBERIT ONE

UMYVADLOVÁ ARMATURA ONE, MONTÁŽ NA STĚNU, SMĚŠOVACÍ BATERIE SE DVĚMA OVLÁDACÍMI PRVKY,
POCHROMOVANÁ LESKLÁ

SADA ZÁVĚSNÉHO WC ONE S WC SEDÁTKEM, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, 
UZAVŘENÝ TVAR, TURBOFLUSH
 h = 54 cm  
500.201.01.1 - bílá/KeraTect, kryt bílý 
500.202.01.1 - bílá/KeraTect, kryt lesklý chrom
500.202.JT.1 - matná bílá, kryt lesklý chrom, od ervna 2022

ZÁVĚSNÝ BIDET ONE, UZAVŘENÝ TVAR, SKRYTÝ PŘEPAD
 h = 54 cm  
500.690.01.1 - bílá/KeraTect
500.690.JT.1 - matná bílá, od ervna 2022

KULATÝ DESIGN,
PRO INSTALA NÍ PRVEK ONE
116.460.21.1 - délka ramínka
   16,5 cm

HRANATÝ DESIGN,
PRO INSTALA NÍ PRVEK ONE
116.461.21.1 - délka ramínka
   18 cm

KULATÝ DESIGN, PRO 
INSTALA NÍ PRVEK ONE 
S FUNK NÍM BOXEM 
POD OMÍTKU
116.462.21.1 - délka ramínka
   16,5 cm
116.464.21.1 - délka ramínka
   20,5 cm

HRANATÝ DESIGN, PRO 
INSTALA NÍ PRVEK ONE 
S FUNK NÍM BOXEM 
POD OMÍTKU
116.463.21.1 - délka ramínka
   18 cm
116.465.21.1 - délka ramínka
   22 cm
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KOUPELNOVÁ SÉRIE GEBERIT ONE  SPRCHOVÁ ŘEŠENÍ

PEVNÁ STĚNA GEBERIT WALK-IN,
VÝŠKA 200 CM, TLOUŠŤKA SKLA 8 MM
560.001.00.1 - ší ka 89 cm
560.002.00.1 - ší ka 99 cm
560.003.00.1 - ší ka 119 cm
560.004.00.1 - ší ka 139 cm
560.005.00.1 - ší ka 149 cm

VÝKLENKOVÝ ODKLÁDACÍ BOX GEBERIT
S VKLÁDACÍMI POLICEMI
154.291.00.1 - šedá, odstín umbra

PRVEK GEBERIT DUOFIX PRO VÝKLENKOVÝ 
ODKLÁDACÍ BOX S MOŽNOSTÍ OBLOŽENÍ
111.594.00.1 - k vytvo ení výklenku s vlastním
  obkladem nebo povrchovou
  úpravou

INSTALA NÍ PRVEK PRO PEVNOU
STĚNU GEBERIT WALK-IN
154.281.00.1 - do stěn s kovovými stojkami
111.596.00.1 - do systémových stěn Geberit
  Duo  x

PRVEK GEBERIT DUOFIX PRO VÝKLENKOVÝ 
ODKLÁDACÍ BOX S VKLÁDACÍMI POLICEMI
111.590.00.1 - k uchycení výklenkového
  odkládacího boxu s policemi

PŘÍ NÝ NOSNÍK PRO PRVEK GEBERIT DUOFIX
PRO VÝKLENKOVÝ ODKLÁDACÍ BOX
111.595.00.1

NÁSTĚNNÁ STABILIZA NÍ VZPĚRA GEBERIT
154.283.00.1 - pro sprchové stěny Walk-in

ZRCADLOVÉ POSUVNÉ DVEŘE PRO
VÝKLENKOVÝ ODKLÁDACÍ BOX S POLICEMI
154.294.00.1 - otevírání doleva
154.295.00.1 - otevírání doprava

STĚRKA NA SKLO GEBERIT
154.296.00.1
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PŘÍSLUŠENSTVÍ  KOUPELNOVÁ SÉRIE GEBERIT ONE

SADA PŘIHRÁDEK DO HORNÍ ZÁSUVKY UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY, BAMBUS
502.349.00.1 - ší ka 60 cm
502.350.00.1 - ší ka 75 cm
502.351.00.1 - ší ka 90 cm
502.352.00.1 - ší ka 105 cm
502.353.00.1 - ší ka 120 cm
502.354.00.1 - ší ka 135 cm

PRVEK SÍŤOVÉ ZÁSUVKY GEBERIT
505.090.00.2 - pro sk í ky pod umyvadla

Od ervna 2022

KRYT ODTOKU GEBERIT ONE
S HŘEBENOVOU VLOŽKOU,
MAGNETICKÉ UPEVNĚNÍ
245.451.11.1 - alpská bílá
505.082.21.1 - lesklý chrom
505.082.GH.1 - kartá ovaný chrom

PRVEK SÍŤOVÉ ZÁSUVKY S MODULEM 
COMFORTLIGHT GEBERIT
505.091.00.2 - pro sk í ky pod umyvadla 60 cm
505.093.00.2 - pro sk í ky pod umyvadla 75-90 cm
505.095.00.2 - pro sk í ky pod umyvadla 105-120 cm

Od ervna 2022

NOSNÍK P PRO UMYVADLOVOU DESKU GEBERIT ONE
505.700.00.1 - pochromovaný

SVĚTELNÁ LIŠTA GEBERIT DO ZÁSUVKY,
VLEVO A VPRAVO
502.031.00.1 - délka 35 cm

DESIGNOVÝ KRYT GEBERIT ONE 
PRO UMYVADLOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU

505.058.01.1 - alpská bílá, ocel
505.058.21.1 - lesklý chrom
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Geberit spol. s.r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
Česká republika

T.+420 284 689 670
sekretariat.cz@geberit.cz

www.geberit.cz

Zobrazené barvy se mohou lišit od reálných barev kvůli tiskovým technologiím. 
Vyhrazujeme si právo na produktové změny vyplývající z vývoje technologií.




