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Teostus

Tüüp 185 Tüüp 186 Piave Brenta Bambini

läikivkroo-
mitud

läikivkroo-
mitud

läikivkroo-
mitud

must matt
Välimus 

roostevaba 
teras

läikivkroo-
mitud

must matt
Välimus 

roostevaba 
teras

läikivkroomitud must matt
Välimus 

roostevaba teras
läikivkroomitud must matt

Välimus 
roostevaba teras

mitmevärviline värvitoonideta mitmevär-viline värvitoonideta

Akutoide

Külm vesi / seguvesi, 
segistita

116.235.21.1 116.236.21.1 116.163.21.1 116.183.21.1 116.173.21.1 116.193.21.1

Külm ja soe vesi, 
segistiga

116.245.21.1 116.246.21.1 116.164.21.1 116.184.21.1 116.174.21.1 116.194.21.1 577650000

Külm ja soe vesi, segisti 
ja käepidemega

116.255.21.1 116.256.21.1

Külm ja soe vesi, termos-
taatsegistiga

116.168.21.1 116.188.21.1 116.178.21.1 116.198.21.1

Võrgutoide

Külm vesi / seguvesi, 
segistita

116.135.21.1 116.136.21.1 116.161.21.1 116.181.21.1 116.171.21.1 116.191.21.1

Külm ja soe vesi, 
segistiga

116.145.21.1 116.146.21.1 116.162.21.1 116.182.21.1 116.172.21.1 116.192.21.1 577660000

Külm ja soe vesi, segisti 
ja käepidemega

116.155.21.1 116.156.21.1

Külm ja soe vesi, termos-
taatsegistiga

116.167.21.1 116.187.21.1 116.177.21.1 116.197.21.1

Generaatoritoide

Külm vesi / seguvesi, 
segistita

116.335.21.1 116.336.21.1 116.165.21.1 116.185.21.1 116.175.21.1 116.195.21.1

Külm ja soe vesi, 
segistiga

116.365.21.1 116.366.21.1 116.166.21.1 116.186.21.1 116.176.21.1 116.196.21.1

Ühehoovaline segisti Külm ja soe vesi, 
segistiga

571600000

Toorehitus-installatsioonile lisaks tellida - valige üks suvand

Installatsioon Duofix

111.551.00.1
Geberit Duofix element 
valamule, 112 cm, elekt-
rooniline segisti valamul 
funktsiooniboksiga

ü ü ü ü ü ü

Installatsioon GIS

461.145.00.1
Geberit GIS traavers 
elektroonilisele põranda-
pealsele segistile varja-
tud funktsiooniboksiga

ü ü ü ü ü ü

Märgehitus

116.130.00.1
Geberit paigalduskomp-
lekt elektroonilistele 
valamusegistitele, põran-
dale paigaldus, varjatud 
funktsiooniboksiga

ü ü ü ü ü ü

Täiendavalt tellida - nõutav olenevalt valitud toorehitusinstallatsiooni suvandist

Katteplaadid

116.425.11.1
Geberit katteplaat varja-
tud funktsiooniboksiga 
valamusegistitele

ü ü ü ü ü ü

Tarvikud

Geberit paigaldus-
komplektid varjatud 
toiteplokiga,  
8x ja 18x tüüpi  
valamusegisti jaoks

241.631.00.1 ü ü

Geberit pikendusju-
he toiteplokile,  
8x ja 18x tüüpi  
valamusegisti jaoks

242.349.00.1 ü ü

Geberit Bambini 
minitermostaat 
valamusegistile

599113000 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ü Ühilduv


