
Minden elõírásszerûen felszerelt Geberit
öblítõtartályra a törvényben elõírt 1 évnél
hatszor hoszszabb garanciát vállalunk.
Szervíz szolgáltatásunk az egész ország-
ra kiterjed és egyetlen központi telefon-
számon elérhetõ. 
Telefon: 204-4187

A két mennyiségû öblítés funkció
különbséget tesz a nagy, illetve a kis
dolog között. Míg az elõbbi esetben
6-9 liter vízre van szükség, addig kis
dolog esetén 3 liter is elég. Az elõre
meghatározott vízmennyiséggel való
öblítés elõnye, hogy a megfelelõ 
öblítéshez mindig a megfelelõ 
vízmennyiséget használhatjuk. 

Lehetõség van Öblítés/Stop rend-
szerû nyomólap választására is, ez
esetben mi határozzuk meg az 
öblítésre szánt vízmennyiséget.

Víztakarékos 
öblítési rendszer

Geberit Mûszaki Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 97. Telefon: 204-4187 • Fax: 204-4190 
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Érveink

Minden öblítési módra 
megoldás a Geberittõl

• Víztakarékosság

• Megbízhatóság

• Egyszerû és gyors beszerelés

• Kibõvített garancia

• Esztétika

Víztakarékos öblítõtartályok



Falsík alatti öblítõtartályok és
nyomólapok

Samba Twist Rumba
Tango

mûanyag nyomólap fém nyomólap mûanyag nyomólap fém nyomólap

Könnyûszerkezetes falhoz Hagyományos falhoz

Falsík alatti öblítõtartályok, fali WC-hez, 
hagyományos fal esetén, befalazáshoz.

Falsík alatti öblítõtartályok fali WC-hez, 
könnyûszerkezetes fal esetén, gipszkarton burkoláshoz.

Duofix Kombifix

SZAGELSZÍVÁSI LEHETÕSÉG!SZAGELSZÍVÁSI LEHETÕSÉG!

Falon kívüli öblítõtartályok

Montana Duo Rio

Natura Futura

Fontana Fontana

Twico

ALACSONYRA SZERELHETÕ ÖBLÍTÕTARTÁLYOK

UNIVERZÁLIS ÖLÍTÕTARTÁLY - ALACSONY ELHELYEZÉS

TÁVMÛKÖDTETÉSI LEHETÕSÉG

MAGAS ELHELYEZÉS

• Alacsony elhelyezés
• Kétmennyiségû öblítés 
• Állítható vízmennyiség (min: 3/4,5 l, max: 6/9 l)
• Monoblokkos WC-hez kiegészítõ készlettel

• Alacsony elhelyezés
• 6 literes öblítõtartály   • Öblítés/Stop mûködtetés

• Alacsony elhelyezés, kis helyigény  
• 6 literes öblítõtartály      • Öblítés/Stop mûködtetés

• Alacsony elhelyezés    • Állítható vízmennyiség: 6-9 l 
• Öblítés/Stop mûködtetés

•Páralecsapódás 
elleni szigetelés

•Öblítés/Stop mûködtetés

•Állítható 
vízmennyiség: 6-9 l 

•Páralecsapódás 
elleni szigetelés

•Öblítés/Stop mûködtetés

•Állítható 
vízmennyiség: 6-9 l 

• Alacsony elhelyezés
• Kétmennyiségû öblítés
• Állítható vízmennyiség (min: 3/4 l, max: 6/9 l)
• Páralecsapódás elleni szigetelés

• A távmûködtetõ több színben áll rendelkezésre
• Öblítési rendszer: Egy vagy kétmennyiség

Pneumatikus 
távmûködtetõ 
Twico öblítõrtályhoz


