
СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН
ДЛЯ НАЙКРАЩОЇ 
ВАННОЇ КІМНАТИ

ВАННИ ТА ДУШОВІ ЗОНИ



ЗМІСТ

04

14

ДУШОВИЙ ЗЛИВ: ТРАП ДЛЯ 
ВСТАНОВЛЕННЯ В СТІНУ ТА 
ПІДЛОГОВИЙ ТРАП GEBERIT

Канали для відведення води у ванних 

кімнатах під облицювання плиткою.

18
ПОВЕРХНЯ ДЛЯ ДУШОВОЇ ЗОНИ GEBERIT 
SETAPLANO ТА ПІДДОНИ GEBERIT SESTRA, 
GEBERIT OLONA 

Для підлогових та безбар‘єрних душових, 

які візуально відокремлені від основного 

простору ванної кімнати.  

ДУШОВИЙ ЗЛИВ:  
ДУШОВІ КАНАЛИ GEBERIT  
CLEANLINE 

Легке чищення без прихованих частин. 

Тепер зі зливом Geberit CleanLine 80 з 

суцільним декоративним профілем. 

НОВИНКА

НОВИНКА
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ВАННИ GEBERIT SELNOVA ТА SELNOVA 
SQUARE

Широкий вибір варіантів дизайну. Ідеально 

поєднуються з іншими рішеннями для 

ванних кімнат Geberit. 

ВАННИ GEBERIT TAWA 

Ванни з чітким геометричним дизайном 

найрізноманітніших розмірів та форм.

ВАННИ GEBERIT SOANA 

М’який органічний дизайн із класичними 

закругленими контурами та зливами для 

ванн Geberit.

3027

28
НІЖКИ ДЛЯ ВАНН GEBERIT

Комплект для регулювання висоти ванн 

без інструментів. 34

НОВИНКА

НОВИНКА НОВИНКА
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Поверхня для душової зони Geberit Setaplano зачаровує 
з першого погляду та з першого дотику. Вона виконана 
з високоякісного мінерального матеріалу, шовковисто-
гладка та тепла на дотик.

Доступність

Цілісний дизайн 
ванної кімнати 

Шовковисто-гладка, приємна 
та тепла на дотик поверхня 

Легке очищення  
та догляд
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Сифони доступні для різних варіантів висоти встановлення, а також через перекриття.

ДУШОВА ПОВЕРХНЯ GEBERIT SETAPLANO

ФІЛІГРАННА
НАДІЙНІСТЬ 

ВИТОНЧЕНИЙ ДИЗАЙН 
Душова поверхня Geberit Setaplano проста в устанновленні і 
має відчутні переваги у використанні. Мінеральний матеріал 
відрізняється високою міцністю і відсутністю пор. Його дуже 
легко чистити.  

• Високоякісний, мінеральний матеріал із твердою та 
протиковзкою поверхнею найвищого класу C відповідно 
до DIN 51097.

• Злив розташований таким чином, щоб максимально 
звільнити простір та попередити застій води.

• Доступна у різних розмірах та формах.

ЧИСТИЙ ЗЛИВ 
Зона зливу спроектована без кромок, 
де може збиратися бруд. Душову 
поверхню дуже легко чистити завдяки 
практичній гребінчастій вставці. За 
необхідності її можна зняти і швидко 
вимити. 

ПОВЕРХНЯ GEBERIT SETAPLANO ДОСТУПНА В 14 РІЗНИХ РОЗМІРАХ.

КВАДРАТНИЙ ДИЗАЙН ПРЯМОКУТНИЙ ДИЗАЙН 

90 x 90

80 x 80

100 x 100
120 x 120

100 x 140
100 x 120

90 x 140
90 x 120
90 x 100

80 x 140
80 x 150

80 x 120
80 x 100

55



• Якщо ви оберете Geberit Setaplano, вам знадобиться 
мінімум деталей для монтажу душової поверхні.

• Завдяки сталевій рамі та інтегрованій гідроізоляції, що 
попередньо вмонтовані на заводі, установка є значно 
простішою, а рівень безпеки значно вищим.

ДУШОВА ПОВЕРХНЯ GEBERIT SETAPLANO 
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ПРОСТЕ ВСТАНОВЛЕННЯ СИФОНА 
Доступні дві моделі сифонів: одна з 
висотою гідрозатвора 3 см і витратою 
води 0,45 л/сек., друга – з висотою 
гідрозатвора 5 см і витратою 0,65 л/
сек. Обидві моделі для установки 
потрібно замкнути в спеціальному 
кронштейні і вирівняти шляхом 
повороту на 360°. Для очищення 
сифона достатньо лише витягнути 
гребінчасту вставку. 

НАДІЙНІСТЬ ТА ЗРУЧНІСТЬ ПІД 
ЧАС МОНТАЖУ ТА РЕМОНТУ 
Синя монтажна рама зі сталі з 
порошковим покриттям. Залежно від 
розміру рами для установки 
використовують 4 або 6 ніжок, які 
просто замикають у передбачених 
місцях. 

ПРОСТЕ ВИРІВНЮВАННЯ – 
БЕЗПЕЧНЕ КРІПЛЕННЯ
Працюючи зверху стандартними 
інструментами, ніжки дуже легко 
виставити відповідно до рівня підлоги. 
Після завершення вирівнювання 
конструкція надійно фіксується. 

• Проста в установці та надійна монтажна рама зі сталі 
з порошковим покриттям.

• Ніжки під’єднуються до рами та замикаються швидко.

• Вбудований кронштейн полегшує точну установку 
сифона.

• Регулювати висоту зручно зверху.

 1

 2

 3

1 2 3
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Зовнішній вигляд душового 
піддону Geberit Olona вражає так 
само, як і його функції. Тонкий 
хромований обідок навколо 
кришки зливного отвору створює 
приголомшливо витончений 
акцент. 

Новий дизайн піддону з білого 
матового штучного каменю

Безпечне використання завдяки 
класу опору ковзанню B 
 

Можливе встановлення урівень з 
підлогою або на висоті до 4 см над 
підлогою 
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NEU

ПІДДОН ДЛЯ ДУШУ GEBERIT OLONA

ЕЛЕГАНТНІСТЬ 
БЕЗ 
КОМПРОМІСІВ
• Новий душовий піддон з міцним поєднанням матеріалів 

зі штучного каменю

• Біла матова поверхня

• Доступно 25 різних розмірів

• Проста установка

КРИШКА ЗЛИВНОГО ОТВОРУ  
В комплект поставки душового піддону 
Olona входить кришка зливного отвору.

ФОРМИ І РОЗМІРИ GEBERIT OLONA 

ПРЯМОКУТНИЙ ДИЗАЙН КВАДРАТНИЙ 
ДИЗАЙН

НОВИНКА

90 x 90

80 x 80

100 x 100

75 x 90

75 x 170

70 x 90
70 x 100
70 x 120
70 x 140
70 x 160
70 x 170

100 x 140
100 x 160

100 x 120
80 x 140
80 x 160
80 x 170

80 x 120
80 x 100

90 x 140
90 x 160
90 x 170
90 x 180

90 x 120
90 x 10090 x 100
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Поверхня душового піддона Geberit Sestra ідеально 
поєднується з фактурною матовою плиткою. Піддони 
доступні в білому, сірому або графітовому кольорах 
і їх можна використовувати для оформлення ванних 
кімнат у різних стилях. Поверхня з високим рівнем опору 
ковзанню підходить для безбар‘єрних рішень і проєктів, 
які враховують вік користувачів. Злив піддона подібний із 
душовими каналами серії Geberit CleanLine. 

Елегантна поверхня душового піддону виконана 
з міцного високоякісного шкучного каменю

Надійна поверхня з високим рівнем опору 
ковзанню

Зона зливу із мінімумом  
прихованих зон полегшує прибирання

Можливе встановлення урівень з підлогою або 
на висоті до 4 см над підлогою
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140 x 80
140 x 90

140 x 70
120 x 80
120 x 90

120 x 70

ДУШОВИЙ ПІДДОН GEBERIT SESTRA

КОЛИ ФОРМА 
ВІДПОВІДАЄ 
ПРИЗНАЧЕННЮ
• Підходить для ремонту та новобудов.

• Доступний у прямокутному та квадратному дизайні,  
12 розмірів.

• Три варіанти кольору поверхні: білий, сірий камінь, графіт.

• Витрата – 0,6 л/сек., просте кріплення зливу двома гвинтами.

• Поверхня з найвищим рівнем опору ковзанню класу C 
відповідно до DIN 51097.

ЗЛИВ БЕЗ ПРИХОВАНИХ ЗОН  
Вода стікає по напрямному профілю, у 
якого немає прихованих ділянок, у злив 
всередині вбудованого душового 
каналу. 

ТРИ НАТУРАЛЬНИХ КОЛЬОРИ 
Душовий піддон Geberit Sestra 
доступний у трьох кольорах – білому, 
сірому та графітовому, які ідеально 
поєднуються зі сланцевою фактурою 
поверхні. 

ЗМІННА ГРЕБІНЧАСТА ВСТАВКА 
Легкоочисна гребінчаста вставка під кришкою зливного отвору 
попереджає забруднення дренажного каналу. 

ДУШОВИЙ ПІДДОН GEBERIT SESTRA ДОСТУПНИЙ У 12 РОЗМІРАХ 

КВАДРАТНИЙ ДИЗАЙН ПРЯМОКУТНИЙ ДИЗАЙН 

100 x 80
100 x 90

100 x 70
160 x 80
160 x 9090 x 90
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ТРАВЕРСА З КЛЕЙКОЮ СТРІЧКОЮ 
Траверси оснащені двостороннім 
скотчем для надійної фіксації до 
піддону.

ШВИДКЕ КРІПЛЕННЯ  
Після зняття захисної плівки траверси 
просто притискаються до зворотньої 
сторони душової поверхні.

12 



ВСТАНОВЛЕННЯ НІЖОК У 
ТРАВЕРСІ 
Ніжки потрібно просто вставити у 
траверсу та провернути для фіксації.

НОВИЙ НАБІР НІЖОК, ЯКІ МОЖНА 
ВСТАНОВИТИ БЕЗ ІНСТРУМЕНТІВ  
Це спрощує монтаж душових поверхонь Geberit 
Olona, Sestra. Комплект ніжок можна швидко і 
правильно встановити в будь-яких умовах на 
будівельному майданчику. 

ЛЕГКЕ ВИРІВНЮВАННЯ 
Регулювання висоти теж виконують 
без інструментів. Для установки рівня 
душової поверхні достатньо повернути 
зручний і простий у використанні синій 
регулювальний гвинт. 

• Установка безспосередньо на стяжку підлоги

• Установка без інструментів

• Легко приклеюється до душових поверхонь зі 
штучного каменю

• Універсальний дизайн для ванних кімнат і 
санвузлів

• Доступні два розміри: є регулювання по 
висоті від 6 до 12 см або від 9 до 21 см

НІЖКИ ДУШОВОГО ПІДДОНА  
ДЛЯ GEBERIT OLONA, SESTRA   

МОНТАЖ І 
РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ  
БЕЗ ІНСТРУМЕНТІВ  

60 –120 мм

90 – 210 мм

NEUНОВИНКА
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Відсутність прихованих ділянок не дозволяє бруду та 
бактеріям накопичуватись. Знімна гребінчаста 
вставка дає можливість легко тримати злив у чистоті 

Установка на рівні підлоги під облицювання плиткою

Класична нержавіюча сталь, модні металеві відтінки, 
стримана форма під плитку

Душові канали Geberit CleanLine поєднують у собі 
елегантний зовнішній вигляд і простоту установки 
зливного трапа. Інноваційна система вирішує проблему 
гігієни, яка актуальна для багатьох душових каналів. 

14 



ДУШОВІ КАНАЛИ GEBERIT CLEANLINE

ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
НА РІВНІ ПІДЛОГИ 
• Висока популярність у клієнтів завдяки простому 

очищенню та сучасному дизайну.

• Підходить для поверхні підлоги із плитки та підлоги 
із наливного поліуретану.

• Можна обрізати до необхідної довжини під час 
монтажу.

→→
4

,3
/4

,4
/4

,7
 с

м

30 см – максимум 160 см

→ →

→ →
15,7 см

ПІД ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ 
Моделі душових трапів Geberit 
CleanLine під заповнення плиткою 
можна непримітно поєднати з будь-
яким підлоговим покриттям. 

ДИЗАЙН ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО СТИЛЮ ВАННОЇ 
Душові канали доступні у різних варіантах дизайну з трьома різними 
формами профілю з нержавіючої сталі: Geberit CleanLine20, CleanLine60 
та CleanLine80. Новий душовий трап Geberit CleanLine80 з 
високоякісним профілем із вбудованим нахилом можна замовити у 
модних металевих  відтінках кольору шампань, чорний хром та класична 
нержавіюча сталь. 

ТОЧНИЙ МОНТАЖ 
Душові канали Geberit CleanLine можна 
обрізати по довжині прямо під час 
монтажу та адаптувати до душової 
зони. Різні варіанти дизайну 
дозволяють створити рішення, які 
сумісні з будь-яким типом підлоги. 
Душовий канал можна розмістити у 
центрі душу або впритул до стіни. 

15



ДУШОВІ КАНАЛИ GEBERIT CLEANLINE 

• Легкий доступ до зливу.

• Можлива установка у центрі та впритул до 
стіни.

• Класичний стриманий лінійний дизайн 
ідеально підходить до будь-якої душової 
зони на рівні підлоги.
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ЗВУКОІЗОЛЬОВАНИЙ СИФОН 
Сифон сертифікований згідно з 
вимогами до звукоізоляції. Доступний 
для двох варіантів висоти установки: 
мінімум 6,5 см або мінімум 9 см. 

ПРОСТО ТА ЧИСТО 
На декоративному профілі майже не 
залишається слідів води і бруду. Його 
нескладно тримати в чистоті – 
достатньо просто протирати поверхню. 
Гребінчаста вставка в зливі акуратно 
затримує волосся. Її легко витягти і 
швидко вимити і очистити. 

СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН 
Універсальна лінійна конструкція душових каналів 
однаково популярна у приватних клієнтів і у 
комерційних споживачів. Адже душові трапи 
Geberit CleanLine пропонують цілу низку 
додаткових переваг. Вода просто стікає по 
каналах у злив посередині. Конструкція не має 
прихованих ділянок, в яких можуть збиратися 
бруд та неприємні запахи. До того ж підлогові 
душові канали завдяки своїй інноваційній 
конструкції дуже прості в установці. Профіль 
можна вбудувати в підлогу під облицювання 
плиткою. 

• Унікальний дизайн із декоративним профілем, гребінчастою 
вставкою та зливом.

• Повний монтажний комплект максимально полегшує установку.

• Гідроізоляція інтегрована на виробництві забезпечує якісну 
герметизацію.

• Гнучке регулювання довжини та місцеположення.

КОМПЛЕКТАЦІЯ ДЛЯ ДУШОВИХ 
ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
Geberit пропонує з‘єднувальні 
елементи для візуального об‘єднання 
кількох душових каналів загальною 
душовою системою в одне ціле. 
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Суцільна підлога облицюванням 
плиткою 

Поверхня підлоги не має 
зливних отворів 

Цілісне підлогове покриття 

Трап для установки в стіну від Geberit дає можливість 
облаштувати душ на рівні із підлогою. Вбудований 
у стіну зливний трап відрізняється елегантністю 
та привабливий із погляду зручності планування, 
установки і обслуговування.
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ТРАП ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТІНУ 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ
ЗА СТІНОЮ

Під заповнення плиткою 

Матова нержавіюча сталь 

 Альпійський білий  Глянцевий хром 

Полірована нержавіюча сталь 

← 32 см → ←
 →

5
 с

м

КОЛІР/МАТЕРІАЛ НАКЛАДКИ 

ДИЗАЙН ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЇ 
ГІГІЄНИ 
Трап для установки в стіну Geberit 
оснащений гребінчастою вставкою, яку 
можна легко вийняти і швидко промити. 
Завдяки рівній поверхні підлоги 
очищення душової кабіни особливо 
просте.

ПРОДУМАНИЙ НАХИЛ 
Колекторний профіль, який можна 
встановити перед стіною, задає нахил 
та збирає бруд і відкладення, щоб їх 
було легко змити. 

• Інноваційне рішення для поєднання з вбудованими 
системами.

• Суцільна підлога без отворів завдяки розміщенню 
труби за стіною.

• Колекторний профіль для ефективного та точного 
формування нахилу підлоги.

ДЛЯ НОВОГО БУДІВНИЦТВА ТА РЕМОНТУ 
Трап для установки в стіну від Geberit – це втілення 
мрії про ідеальний дизайн. Він не тільки відкриває 
найширші можливості для різноманітних проєктів, 
але й підходить для монтажу в ванних із прихованою 
інсталяцією сантехніки і буде порятунком під час 
ремонту невеликих приміщень із обмеженим 
простором.  
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Підлоговий трап Geberit – універсальне 
рішення для душу на рівні підлоги. Ви 
отримуєте разом і мінімалістичний дизайн, 
і оригінальну функціональність, і простий 
монтаж. 

Різний дизайн решіток 

Легко чистити завдяки 
гребінчастій вставці 

Безбар’єрне рішення 
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ПІДЛОГОВИЙ ТРАП

ПРОСТО
ТА КОМПАКТНО
• Продумані деталі для легкого монтажу.

• Решітка виконана з міцної нержавіючої сталі.

• Компактний за розміром.

• Вбудована гідроізоляція.

МІНІАТЮРНА КОНСТРУКЦІЯ 
Підлоговий трап від Geberit має 
компактну конструкцію з площею 
решітки всього 8×8 см. Висоту, нахил і 
зміщення решітки можна відрегулювати 
відповідно до розмірної сітки плитки. 

ЗАВЖДИ ЧИСТИЙ ЗЛИВ 
Під решіткою знаходиться вбудована 
гребінчаста вставка, яку, в разі 
необхідності, легко зняти та промити. 
Це запобігає забрудненню зливних 
труб. 

ВЕЛИКА ПРОДУКТИВНІСТЬ 
ПРИ МАЛЕНЬКИХ РОЗМІРАХ 
У разі, якщо можливий тільки простий монтаж або 
передбачаються обмежені витрати, підлоговий трап 
Geberit – найкраще компактне рішення з площею 
решітки всього 8×8 см. А функціональність цієї 
системи доводить, чому саме Geberit вважається 
провідним світовим постачальником сантехнічного 
обладнання.  Нержавіюча сталь, 

круг 
Нержавіюча сталь, 
квадрат 

← 8 см →

←
 8

 с
м

 →
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Цілісний дизайн приміщення 

Безбар’єрне рішення 

Легке очищення завдяки 
вбудованій гребінчастій вставці 
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НОВИЙ ПІДЛОГОВИЙ ТРАП 
GEBERIT 
Підходить для установки в громадських 
душових та санвузлах.  

ТРАП У ПІДЛОЗІ ДЛЯ ВІНІЛОВИХ 
(ПВХ) ПІДЛОГ  
Швидкий та простий монтаж у 
приміщеннях із рулонними підлогами, 
наприклад вініловими (ПВХ) або 
лінолеумними. 

ЗАВЖДИ ЧИСТИЙ ЗЛИВ 
Під решіткою знаходиться гребінчаста 
вставка, яку легко вийняти та промити. 
Це запобігає забрудненню зливних труб. 

• Для місць громадського користування.

• Підходить для труб різного діаметра, сумісний із 
різною висотою рівня підлоги та з різними типами 
підлогового покриття.

• Конструкція відповідає іншим підлоговим зливним 
рішенням Geberit із надійно високою пропускною 
здатністю.

• Швидкий та економний монтаж без спеціальних 
інструментів за допомогою всіх необхідних 
деталей, що входять в комплект постачання.

ПІДЛОГОВИЙ ТРАП У МІСЦЯХ 
ГРОМАДСЬКОГО КОРИСТУВАННЯ 

СТРУКТУРА 
Підлогові трапи доступні в розмірах 
Ø40, Ø50 та Ø56 см під різну монтажну 
висоту.  
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ДУШ АБО ВАННА 

ІДЕАЛЬНА ВАННА 
САМЕ ДЛЯ ВАС  
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Для когось немає нічого кращого, ніж 
розслаблююча пінна ванна. А є ті, кому 
подобається щоденно отримувати 
заряд бадьорості у просторому душі. Не 
важливо, чому саме ви віддаєте перевагу, 
Geberit пропонує найкращі інноваційні 
рішення і для сучасних душових зон, і для 
зручних ванн. 
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Вбудована ванна Geberit Tawa 
відрізняється плавними вигинами та 
чітким зовнішнім контуром. Ви можете 
вибрати прямокутну ванну з боковим 
або центральним зливом. 

Доступна в прямокутному 
дизайні 
 

Боковий або центральний 
злив 

Є різні розміри 
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УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПІДГОЛОВНИК 
Корисна деталь: комфортний 
підголовник для шиї. 

ВАННА GEBERIT TAWA 

М’ЯКА ГЕОМЕТРІЯ
ПРИЙМАННЯ ВАННИ
З КОМФОРТОМ
• Доступно шість розмірів.

• Всі розміри із тонким краєм товщиною 1,5 см. 

• М‘яка геометрична форма ванни поєднується з усіма 
серіями ванних кімнат, виконаних у сучасному стилі. 

• Швидка та проста установка за допомогою комплекту 
ніжок від Geberit.

РІЗНОМАНІТНІСТЬ 
Ванни Geberit Tawa на одну або дві 
особи (ванна Duo) доступні у різних 
розмірах. 

Прямокутна ванна Geberit Tawa 

Подвійна прямокутна ванна Geberit Tawa Duo 

← 170 – 190 см →

← 170 – 180 см →

СТАНДАРТНА ВАННА  

←
 4

7
 с

м
 →

←
 4

7
 с

м
 →

TAWA DUO

Стандартний сифон для 
ванни Geberit 

Сифон для ванни Geberit  
із механізмом PushControl 

Сифон для ванни Geberit  
з функцією підводу води 

СУМІСНІ СИФОНИ (СТОР. 32) 

NEUНОВИНКА
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Завдяки м’якому органічному дизайну ванни Geberit Soana створюють 
дійсно розслаблюючу атмосферу в приміщенні. Здається навіть, 
що гладка м’яка поверхня довше зберігає тепло води і покращує 
самопочуття. Ви можете вибрати ванну з боковим чи центральним 
зливом. Витончений дизайн зливу для ванн Geberit із натискним 
механізмом PushControl доповнює винятковий комфорт цього 
рішення. 

Надтонкий обідок 
навколо чаші 

Чудова звуко- та 
теплоізоляція 

Тепла, приємна на дотик 
поверхня 
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ВАННА GEBERIT SOANA

КЛАСИЧНІ 
ФОРМИ
• Високоякісний сантехнічний акрил.

• Просто відремонтувати подряпини.

• Рекомендований сифон для ванни Geberit із 
механізмом PushControl.

• Боковий або центральний злив.

ДВІ МОДЕЛІ 
Ви можете вибрати стандартну ванну Geberit Soana або 
ванну на двох Soana Duo. У ванні Soana Duo двоє людей 
можуть із комфортом спертися на спину завдяки плавному 
нахилу чаші з двох боків і зливу посередині. 

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ 
Ванну Geberit Soana можна 
встановлювати з настінним або 
врізним змішувачем, а також з 
сифоном для ванни Geberit із функцією 
підводу води. 

Ванна Geberit Soana Duo 

Ванна Geberit Soana 

SOANA DUO 

← 170 –190 см →

СТАНДАРТНА ВАННА 

← 160-170 см →

←
 4

7
 с

м
 →

←
 4

7
 с

м
 →

Стандартний сифон для 
ванни Geberit 

Сифон для ванни Geberit  
із натискним механізмом 
PushControl 

Сифон для ванни Geberit  
із функцією підводу води 

СУМІСНІ СИФОНИ (СТОР. 32) 
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Geberit пропонує нові ванни з якісного санітарного акрилу для 
популярних колекцій сантехніки для ванних – Geberit Selnova та  
Selnova Square. Теплий та приємний на дотик матеріал робить ванну 
справді комфортною. Для зручного лежання або сидіння ванни  
Geberit Selnova мають ергономічне розширення у зоні плечей,  
а також нахил у районі спини. 

Різні розміри для різних 
форм

Різні форми для різних 
приміщень 

Практична полиця зі 
сторони ніг
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Ванна Geberit Selnova Duo

ВАННИ GEBERIT SELNOVA ТА SELNOVA SQUARE 

ЕРГОНОМІЧНИЙ СТИЛЬ 
ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ ВАННОЇ 
КІМНАТИ
• Сім розмірів ванн у кожній із колекцій для різних приміщень і 

форм тіла.

• Довге, широке та пласке дно для зручного та безпечного 
купання.

• Широкий борт ванни можна використовувати як місце для 
приладдя або установки врізного змішувача. ЯКІСНИЙ САНІТАРНИЙ АКРИЛ 

Ванни виготовлені з якісного 
санітарного акрилу. Матеріал приємний 
та теплий на дотик і його легко тримати 
в чистоті. 

РІЗНОМАНІТТЯ РОЗМІРІВ 
Ванни Geberit Selnova та Selnova Square 
доступні в семи різних розмірах, які 
відповідають різній статурі людини та 
умовам різних ванних кімнат. 

Ванна Geberit Selnova

Ванна Geberit Selnova Square

Ванна Geberit Selnova Square Duo

SELNOVA ТA SELNOVA SQUARE

← 150 –180 см →
←

 4
3

 с
м

 →

SELNOVA ТА SELNOVA SQUARE DUO

← 180 см →

←
 4

3
 с

м
 →

ОПТИМАЛЬНА ДОВЖИНА 
ВАННИ 
Комфортно сидіти  
з витягнутими ногами. 

ЗРУЧНА СПИНКА 
Ергономічна зона для 
відпочинку лежачи. 

БІЛЬШЕ СВОБОДИ ДЛЯ РУК 
Органічний дизайн дає 
більшу свободу руху плечей 
та рук. 

Стандартний сифон для 
ванни Geberit 

Сифон для ванни Geberit  
із натискним механізмом 
PushControl 

Сифон для ванни Geberit  
із функцією підводу води 

СУМІСНІ СИФОНИ (СТОР. 32) 
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Всі стандартні ванни зі стоком 
діаметром 52 мм нескладно  
під’єднати до зливу для ванни  
Geberit. Зливні рішення з 
привабливим дизайном зовнішніх 
елементів гарантують надійну роботу 
протягом десятиліть. 

Надійне рішення 

Різноманіття варіантів 
кольорів 

Зручне відкривання та 
закривання
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СИФОНИ ДЛЯ ВАНН GEBERIT 

СЕРЦЕ 
ВАННОЇ 

НАДІЙНИЙ СИФОН ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ ВАННИ 
Сифон легко встановити на стандартну ванну будь-якої 
довжини, висоти та з будь-яких матеріалів. 

• Проста установка без інструментів.

• Видимі частини доступні в різних кольорах.

• Надійна робота протягом десятиліть.

СИФОН ДЛЯ ВАННИ GEBERIT  
З ПІДВОДОМ ВОДИ  
Подача води і злив об‘єднані в цілісне 
рішення з гарним дизайном. Як і у всіх 
інших продуктах для ванн Geberit, 
декоративна накладка також доступна 
у чотирьох варіантах: глянцевий або 
матовий хром, альпійський білий або 
позолота.

НАТИСКНИЙ МЕХАНІЗМ 
PUSHCONTROL 
Пласка кнопка – це все, що кидається в 
очі в системі сифон для ванни Geberit із 
натискним механізмом PushControl. 
Кнопка забезпечує відкриття та 
закриття зливного клапана. 

СТАНДАРТНИЙ СИФОН ДЛЯ 
ВАННИ GEBERIT  
Універсальний сифон для ванни  
з поворотним механізмом можна 
використовувати у найрізноманітніших 
рішеннях. Geberit пропонує на вибір 
широкий перелік кольорів та розмірів. 
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Комплект ніжок для ванн від Geberit значно спрощує 
установку і регулювання висоти чаш акрилових ванн. Набір 
включає дві поперечини і чотири пластикові ніжки. Ніжки легко 
вставити в траверсу і вручну забезпечити  потрібну висоту за 
допомогою гвинтів. Скорегувати рівень установки конструкції 
можна без будь-яких спеціальних інструментів. 
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НАБІР НІЖОК ДЛЯ ВАНН ВІД GEBERIT 

РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ
БЕЗ ІНСТРУМЕНТІВ

• Швидка та проста установка без інструментів.

• Просте налаштування у великому діапазоні висот.

• Положення ніжок на траверсі можна змінювати.

• Навантаження до 150 кг на одну ніжку.

ПОДВІЙНИЙ ГВИНТОВИЙ 
МЕХАНІЗМ 
Два різьблення на ніжках дозволяють 
максимально швидко встановити 
висоту і вдвічі збільшити діапазон 
регулювання. 

ТРАВЕРСИ ДЛЯ ФІКСУВАННЯ 
КРАЮ ВАННИ  
Опори покривають ізоляцією на 
виробництві, щоб борт ванни точно і 
надійно прилягав до стіни.

ЗМІНА ПОЛОЖЕННЯ НІЖОК 
Пластикові ніжки можна рухати по 
поперечині. Це дозволяє вибирати їхнє 
оптимальне положення. 

НАСТІННИЙ АНКЕР ПОЛЕГШУЄ 
МОНТАЖ САНТЕХНІКИ  
Сумісні анкери для стін полегшують 
монтаж ванни впритул до стіни без 
зазорів і люфту. 

Ніжки для піддонів 
60 –120 мм

Ніжки для ванн 
90 – 210 мм

NEUНОВИНКА
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ТОВ «Геберіт Трейдінг» 
04073, Україна, Київ,  
пр-т. Степана Бандери, 9,  
корпус 6, вхід 5А, офіс 6-301 

Кол-центр: 0 800 502 606  
(дзвінки зі стаціонарних телефонів у 
межах України – безкоштовно) 
geberit.ua@geberit.com 

www.geberit.ua


