
Sortimenta pārskats – Geberit izlietņu vertikālie maisītāji
Grupa, Aktualizēts: Decembris 2022

Modelis

Tips 185 Tips 186 Piave Brenta Bambini

spīdīgi 

hromēts

spīdīgi 

hromēts

spīdīgi 

hromēts

matēti 

melns

Nerūsējošā 

tērauda 

izskats

spīdīgi 

hromēts

matēti 

melns

Nerūsējošā 

tērauda 

izskats

spīdīgi hromēts matēti melns
Nerūsējošā 

tērauda izskats
spīdīgi hromēts matēti melns

Nerūsējošā 

tērauda izskats
daudzkrāsains neitrālas krāsas daudzkrāsains neitrālas krāsas

Darbināšana, izmantojot 
baterijas

Auksts/jaukts ūdens, bez maisītāja 116.235.21.1 116.236.21.1 116.163.21.1 116.183.21.1 116.173.21.1 116.193.21.1

Auksts/jaukts ūdens, ar maisītāju 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

Auksts un karsts ūdens, ar maisītāju un 
rokturi

116.255.21.1 116.256.21.1

Auksts un silts ūdens, ar termostata 
maisītāju

116.168.21.1 116.188.21.1 116.178.21.1 116.198.21.1

Darbināšana, izmantojot 
elektrotīklu

Auksts/jaukts ūdens, bez maisītāja 116.135.21.1 116.136.21.1 116.161.21.1 116.181.21.1 116.171.21.1 116.191.21.1

Auksts/jaukts ūdens, ar maisītāju 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

Auksts un karsts ūdens, ar maisītāju un 
rokturi

116.155.21.1 116.156.21.1

Auksts un silts ūdens, ar termostata 
maisītāju

116.167.21.1 116.187.21.1 116.177.21.1 116.197.21.1

Darbināšana, izmantojot 
ģeneratoru

Auksts/jaukts ūdens, bez maisītāja 116.335.21.1 116.336.21.1 116.165.21.1 116.185.21.1 116.175.21.1 116.195.21.1

Auksts/jaukts ūdens, ar maisītāju 116.365.21.1 116.366.21.1 116.166.21.1 116.186.21.1 116.176.21.1 116.196.21.1

Vienas sviras maisītājs Auksts/jaukts ūdens, ar maisītāju 571600000

Veicot montāžu, jāpasūta atsevišķi – atlasiet iespēju

Duofix montāža

111.551.00.1
Geberit Duofix 
elements izlietnei, 
112 cm, elektronisks 
vertikālais maisītājs 
ar zemapmetuma 
funkciju kārbu

ü ü ü ü ü ü

GIS montāža

461.145.00.1
Geberit GIS šķērsstie-
nis elektroniskajam 
vertikālajam maisītā-
jam ar zemapmetuma 
funkciju kārbu

ü ü ü ü ü ü

Ķieģeļu būve

116.130.00.1
Geberit montāžas 
komplekts elektro-
niskajiem izlietnes 
maisītājiem, vertikāla 
montāža, ar zemap-
metuma funkciju 
kārbu

ü ü ü ü ü ü

Jāpasūta atsevišķi – nepieciešams atkarībā no atlasītās montāžas fāzes iespējas

Pārsegplāksnes

116.425.11.1
Geberit pārsegplāk-
sne izlietnes maisītā-
jiem ar zemapmetuma 
funkciju kārbu

ü ü ü ü ü ü

Piederumi

Geberit montāžas 

komplekts 

zemapmetuma 

barošanas blokam, 

paredzēts 8x. un 18x. tipa 

izlietnes maisītājiem

241.631.00.1 ü ü

Geberit pagarinātāja 

kabelis barošanas 

blokam, paredzēts 8x. 

un 18x. tipa izlietnes 

maisītājiem

242.349.00.1 ü ü

Geberit Bambini mini-
termostats izlietnes 
maisītājam

599113000 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ü Savietojams


