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INNOVÁCIÓ
A MELLÉKHELYISÉGBEN
Bemutatjuk a Geberit ONE új generációs WCkerámiánkat. Újragondoltuk az öblítőperem nélküli
WC-kerámiát, és megalkottuk a Geberit ONE-t.
Időtlen esztétikája számos fürdőszobai termékcsaláddal harmonizál, így sokoldalú felhasználási
lehetőséget biztosít. Az új fejlesztésű rögzítési
technológia leegyszerűsíti a felszerelést, és
lehetővé teszi a magasság utólagos beállítását a
falburkolat leverése és a fal megbontása nélkül.
www.geberit.hu/one

MŰKÖDTETŐLAP
Geberit Sigma50.

Peremmentes
WC-kerámia

Innovatív TurboFlush
öblítés

QuickRelease
gyorskioldós funkció

Utólag is bontás nélkül
állítható magasság

Rejtett fali rögzítés

Lecsapódásmentes
WC-ülőke

4,5 literes öblítés

Szabadon tisztítható
padló

GEBERIT ONE
WC ÉS BIDÉ
KÖNNYEDÉN TISZTÁN TARTHATÓ
A Geberit ONE WC-t sokkal könnyebben tisztán lehet tartani, mint a hagyományos WC-csészéket. Így az ügyfelek minden tisztaságra és higiéniára vonatkozó igényének meg tud felelni. Ez nagy előny, mert a fogyasztók 90 %-a számára
ez a legfontosabb kérdés. A Geberit ONE öblítőperem nélküli WC-kerámia a
Geberit által kifejlesztett TurboFlush technológiával rendelkezik. Aszimmetrikus
belső geometriája, az oldalsó vízbevezetés és a víz optimalizált áramlása a WC
alapos és csendesebb kiöblítését teszi lehetővé. A kerámia külleme is igazán
tetszetős, zárt formatervének és a rejtett rögzítési pontoknak köszönhetően.
A WC-ülőke és a fedél külön-külön, vagy együtt is egy mozdulattal eltávolítható,
az egyszerű takarítás érdekében.

RUGALMASSÁG

INTEGRÁLT MAGASSÁGÁLLÍTÁS
Az új szereléstechnika felfelé 3 cm, lefelé 1 cm
magasságbeállítást tesz lehetővé utólag, amennyiben a vásárló későbbi élethelyzete ezt megkívánná.

QUICKRELEASE FUNKCIÓ
Egyszerűen, szerszám nélkül levehető WC-ülőke
és -fedél.

TERMÉKKÍNÁLAT

540

540

365

GEBERIT ONE WC-KERÁMIA WC-ÜLŐKÉVEL,
FEHÉR DESIGNCSÍKKAL
Sz 365 / Mé 540
teljes mennyiség 6 / 5 / 4 l, EN 997 szerint,
falra szerelhető, öblítőperem nélküli WCkerámia TurboFlush-öblítési technikával,
állítható magasságú, KeraTect máz,
wrap over WC-fedél, WC-ülőke szerszám
nélkül levehető, slim design
500.201.01.1
Listaár:
219 240 Ft

365

GEBERIT ONE WC-KERÁMIA WC-ÜLŐKÉVEL,
KRÓMSZÍNŰ DESIGNCSÍKKAL
Sz 365 / Mé 540
teljes mennyiség 6 / 5 / 4 l, EN 997 szerint,
falra szerelhető, öblítőperem nélküli WCkerámia TurboFlush-öblítési technikával,
állítható magasságú, KeraTect máz,
wrap over WC-fedél, WC-ülőke szerszám
nélkül levehető, slim design
500.202.01.1
Listaár:
227 360 Ft

ELŐNYÖK:
• TurboFlush öblítési technológia az alaposabb és csendesebb WC-öblítésért
• Peremmentes kivitel
• Könnyen tisztítható a zárt külső formatervnek és a rejtett rögzítésnek
köszönhetően
• Speciális KeraTect mázzal kapható
• A termék szettben kapható, mely a WC-t, az ülőkét és fedelet, a hangcsillapítóés a rögzítőkészletet is tartalmazza
• A WC-ülőke és -fedél egyetlen mozdulattal, gombnyomás és szerszám nélkül
eltávolítható, majd visszatehető
• Új rögzítési technológia a gyors összeszereléshez és a magasság beállításához
AQUACLEAN TUMA ÉS GEBERIT ONE ÖSSZHANGJA
A Geberit AquaClean Tuma higiéniai berendezés WC-kerámiára szerelhető változata
felszerelhető a Geberit ONE WC-re.

Rejtett fali
rögzítés

Szabadon
tisztítható
padló

Lecsapódásmentes
WC-ülőke

4,5 literes
öblítés

A feltüntetett árak 2021. május 1-től érvényes javasolt fogyasztói árak.
Az árak, a kínálat és az adatok visszavonásig érvényesek.

QuickRelease
gyorskioldós
funkció

540

370

GEBERIT ONE FALI BIDÉ, FEHÉR
Sz 370 / Mé 540
falra szerelhető, állítható magasságú,
KeraTect mázzal, slim design
500.690.01.1
Listaár:
137 025 Ft
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