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A Geberit Monolith szanitermodul nagy népszerűségnek örvend. Ez egy-
részt designos kialakításának köszönhető, amely minden fürdőszobának 
modern jelleget kölcsönöz, másrészt pedig lenyűgözően okos funkcióinak.
A beépítése falbontás vagy egyéb szerkezeti átalakítások nélkül történik.
A WC-öbítéshez szükséges technológia – öblítőtartály, kettős öblítés és 
szifon – szem elől rejtve az elegáns, áramvonalas modulban kapott helyet. 
Ennek eredményeképpen a helyiség tágasabbnak, rendezettebbnek és 
modernebbnek tűnik. Ez a helytakarékos megoldás nemcsak felújításoknál, 
hanem új épületekben is jól jön. A Geberit Monolith szanitermodul különböző 
színű és anyagú előlapokkal kapható.

Geberit Monolith
WC-szerelőmodul
fehér üveg, alumínium
oldalburkolattal.
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A Geberit Monolith szaniter szerelőmodulok új 
lehetőségeket nyitnak meg a fürdőszobatervezésben. 
Elegáns felületekkel és meglepő funkciókkal,
az egyedülálló fürdőszobákért. 

GEBERIT
MONOLITH ÉS 
MONOLITH PLUS
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Ön is szeretne egy karakteres, modern 
fürdőszobát? A Geberit Monolith WC-
szerelőmodulokkal nem kell kompromisz-
szumokat kötnie. A kiváló megjelenésű 
külső nem csak formájával nyűgözi le, 
de funkcionalitásával, anyagaival és a 
mögöttes technológiával is.

KÜLÖNLEGES
SZEMÉLYISÉGEKNEK 
ÉS AZOKNAK, AKIK
SZERETIK A JÓ 
ÖTLETEKET 

4



A fekete, a láva és a palahatású 
kőanyag WC-szerelőmodulokkal 
remekül harmonizál fekete króm 
oldalsó burkolatuk.
A fehér, homokszürke és beton-
hatású kőanyag Monolithokhoz 
pedig nagyszerűen illik az alumí-
nium oldalsó burkolat.

Geberit Monolith WC-
szerelőmodul láva üveg,
fekete króm alumínium
oldalburkolattal.
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A Geberit Monolith szaniter szerelő-
modulok a fürdőszoba tervezésekor 
több lehetőséget kínálnak, mint amiről 
álmodtunk. A modulokat kombinálhatja 
a legtöbb, a kereskedelemben kapható 
csapteleppel és kerámiával. A Geberit 
Monolith szanitermodul különböző színű 
és anyagú előlapokkal kapható. Végül, de 
nem utolsó sorban a felszerelés általában 
nem igényel szerkezeti átalakításokat az 
épületen - ez egy igen nagy előny mind 
az új építéseknél, mind a felújításoknál. 
Röviden: a szaniter szerelőmodulokat 
az utolsó részletig aprólékosan és gon-
dosan megtervezték, így minden darab 
sokkal többre hivatott, mint azt első 
ránézésre képzelné.

MÉG RUGALMASABB 
TÖBBFÉLE VÁLTOZATBAN

Geberit Monolith WC-
szerelőmodul fehér üveg, 
alumínium oldalburkolattal.
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GEBERIT MONOLITH PLUS

A SZUPERSZTÁR

A Geberit Monolith Plus WC-szerelőmodul valóban minden
igényt kielégít. Beépített szagelszívó funkcióval, intelligens
szenzortechnológiával és különösen kényelmes öblítőtar-
tály-működtetéssel rendelkezik, és ez csak három a termék
számos fantasztikus tulajdonsága közül.

ALAKÍTSA KÖRNYEZETÉT TETSZÉSE SZERINT!
A ComfortLight világítás a Geberit Monolith Plus WC-szerelőmodul legszem-
betűnőbb funkciója. Válassza ki a hét szín valamelyikét, és legyen szemtanú-
ja annak, hogy fürdőszobája miként változik kivételesen kellemes légkörűvé.

magenta meleg
fehér

fehér türkizkék kék narancs sárga

FENNTARTHATÓ
Kétmennyiséges öblítés 
Soft-Touch működtetéssel.

HANGULATOS
Irányfény különböző
színekben.

ÉRZÉKENY
Fényérzékelő szenzor
a nappal/éjszaka
felismerésére.

HATÉKONY
Hosszú élettartamú 
kerámia-méhsejtszűrő a 
levegő megtisztítására.

INTELLIGENS
Felhasználóérzékelés a 
szagelszívó és az irányfény 
aktiválására.

HALK
Ventilátor a szagelszívás
biztosítására.
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Geberit Monolith WC-
szerelőmodul betonhatású 
kőanyag, alumínium oldal-
burkolattal.
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TÖKÉLETES HARMÓNIA 
MINDENKINEK

Geberit Monolith WC-
szerelőmodul fehér üveg, 
alumínium oldalburkolattal.
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Harmonikus arányok, csúcsminő-
ségű anyagok és kifi nomult tech-
nológia - a Geberit WC-szerelőmo-
dulok a kisméretű és a nagyméretű 
fürdőszobákban egyaránt tökélete-
sen mutatnak, és ügyesen a kerá-
miára terelik a fi gyelmet. A Geberit 
Monolith - burkolatának színétől 
függetlenül - az elé szerelt WC-nek 
minden esetben elegáns megje-
lenést kölcsönöz. A Monolith Plus 
például az AquaClean Sela higiéniai 
berendezéssel szemet gyönyörköd-
tető kombinációt alkot. 
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FANTASZTIKUS 
VÉGEREDMÉNY
BAJLÓDÁS NÉLKÜL
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A Geberit Monolith szaniter szerelőmo-
dulok a fürdőszoba felújításakor is tág
teret engednek elképzeléseinek. A mo-
dulok beépítése minimális átalakítással 
jár, mivel nem szükséges hozzá falat 
bontani, és a meglevő víz- és szenny-
vízcsatlakozások is gond nélkül hasz-
nálhatók. A modulok időtálló, letisztult 
formavilágának köszönhetően minimális 
erőfeszítéssel teljesen újjá varázsolják 
fürdőszobáját.

Új fürdőszoba

Régi fürdőszoba

13



GEBERIT MONOLITH

SZANITER SZERELŐ-
MODULOK ÁTTEKINTÉSE

SZÍNVÁLASZTÉK

Fehér üveg /
alumínium (SI)

Fekete üveg /
alumínium fekete 
króm (SJ)

Homokszürke 
üveg / alumínium 
(JL)

Menta üveg / 
alumínium (SL)

Láva üveg /
alumínium fekete 
króm (JK)

Palahatású 
kőanyag /
alumínium fekete 
króm (00)

Betonhatású 
köanyag /
alumínium (JV)

BIDÉ TÍPUSOK

FALI ÉS TALPON ÁLLÓ BIDÉ KERÁMIÁKHOZ

fehér üveg 131.030.SI.5

fekete üveg 131.030.SJ.6

homokszürke üveg 131.030.JL.5

láva üveg 131.030.JK.5

GEBERIT MONOLITH BIDÉ SZERELŐMODUL
Függetlenül attól, hogy fali vagy talpon álló bidét sze-
retne, a Geberit Monolith bidé szerelőmodullal nagy-
szerű hatást érhet el. A többi szaniter szerelőmodulhoz 
hasonlóan a borítás itt is csúcsminőségű biztonsági 
üvegből készült.

Az alábbiakban tájékozódhat a Geberit Monolith szín
és típusválasztékáról, méreteiről és cikkszámairól.
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WC TÍPUSOK

MAGASSÁG 101 MAGASSÁG 114

MONOLITH MONOLITH PLUS MONOLITH MONOLITH PLUS

FALI WC-KERÁMIÁKHOZ/
FALI GEBERIT 
AQUACLEAN-HEZ

fehér üveg 131.021.SI.5 131.221.SI.5 131.031.SI.5 131.231.SI.5

fekete üveg 131.021.SJ.6 131.221.SJ.6 131.031.SJ.6 131.231.SJ.6

homokszürke üveg 131.021.JL.5 131.221.JL.5 131.031.JL.5 131.231.JL.5

láva üveg 131.021.JK.5 131.221.JK.5 131.031.JK.5 131.231.JK.5

menta üveg 131.021.SL.5

palahatású kőanyag 131.021.00.5 131.221.00.5 131.031.00.5 131.231.00.5

betonhatású köanyag 131.021.JV.5 131.221.JV.5 131.031.JV.5 131.231.JV.5

SÍK HÁTLAPÚ, TALPON
ÁLLÓ WC-KERÁMIÁHOZ

fehér üveg 131.002.SI.5 131.202.SI.5 131.033.SI.5 131.233.SI.5

fekete üveg 131.002.SJ.6 131.202.SJ.6 131.033.SJ.6 131.233.SJ.6

homokszürke üveg 131.002.JL.5 131.202.JL.5 131.033.JL.5 131.233.JL.5

láva üveg 131.002.JK.5 131.202.JK.5 131.033.JK.5 131.233.JK.5

menta üveg 131.002.SL.5

palahatású kőanyag 131.002.00.5 131.202.00.5 131.033.00.5 131.233.00.5

betonhatású köanyag 131.002.JV.5 131.202.JV.5 131.033.JV.5 131.233.JV.5

GEBERIT MONOLITH ÉS GEBERIT
MONOLITH PLUS WC-KHEZ
A Geberit Monolith WC-szerelőmodul különféle fali és 
talpon álló kerámiákkal, illetve a Geberit AquaClean 
modellekkel is kombinálható, és környezetbarát 
kétmennyiséges öblítéssel rendelkezik. A Geberit 
Monolith Plus WC-szerelőmodul pedig lenyűgöző 
megoldásokat kínál: beépített szagelszívást, szenzor-
technológiát és ComfortLight világítás funkciót.
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Geberit Kft.
Offi  ce Garden II.
Budapest
Alíz utca 2.
1117

T: 06 1 204 4187
F: 06 1 204 4190
sales.hu@geberit.com

www.geberit.hu
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