
Vedere de ansamblu asupra sortimentului – Pisoare ceramice Geberit

Geberit România, Versiune: February 2021

Variantă

116.072.00.1 116.082.00.1 116.073.00.1 116.083.00.1 116.074.00.1 116.084.00.1 116.075.00.1 116.085.00.1 116.070.00.1 116.080.00.1 116.071.00.1 116.081.00.1

Preda Selva Preda Selva Preda Selva Preda Selva Preda Selva Preda Selva

Cu sistem integrat de comandă a pisoarului Pentru sistemul integrat de comandă a pisoarului Pentru sistemul de comandă a pisoarului încastrat Fără apă

Alimentare de la rețea Alimentare de la baterie Autark

Elemente Geberit GIS pentru pisoare

461.686.00.1

Element de instalare Geberit GIS pentru pisoar, 

114 cm, universal, pentru sistem de acționare sub 

presiune cu montaj aparent

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

461.606.00.1

Element de instalare Geberit GIS pentru pisoar, 

114 cm, universal, pentru capul de pulverizare

ü ü

Elemente Geberit Duofix pentru pisoare

111.686.00.1

Element de instalare Geberit Duofix pentru 

pisoar, 112–130 cm, universal, pentru sistem de 

acționare sub presiune cu montaj aparent

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

111.676.00.1

Element de instalare Geberit Duofix pentru 

pisoar, 112–130 cm, universal, pentru capul de 

pulverizare

ü ü

Elemente Geberit Kombifix pentru pisoare

457.686.00.1

Element de instalare Geberit Kombifix pentru 

pisoar, 109–127 cm, universal, pentru sistem de 

acționare sub presiune cu montaj aparent

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

457.606.00.1

Element de instalare Geberit Kombifix pentru 

pisoar, 109–127 cm, universal, pentru capul de 

pulverizare

ü ü

Soluţii convenţionale

116.005.00.1

Kit de instalare Geberit pentru pisoare Preda, 

Selva şi Tamina, pentru sistem de comandă a 

spălării pentru pisoar

ü ü

Blocuri funcţionale WC

243.275.00.1

Sistem de comandă Geberit a spălării pentru 

pisoar pentru pisoare Preda, Selva şi Tamina, 

alimentare electrică de la reţea

ü1) ü1) ü ü ü ü ü2) ü2)

243.276.00.1

Sistem de comandă Geberit a spălării pentru 

pisoar pentru pisoare Preda, Selva şi Tamina, 

alimentare de la baterie

ü ü ü1) ü1) ü ü ü2) ü2)

243.277.00.1

Sistem de comandă Geberit a spălării pentru 

pisoar pentru pisoare Preda, Selva şi Tamina, 

sursă de curent independentă

ü ü ü ü ü1) ü1) ü2) ü2)

Accesorii
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116.072.00.1 116.082.00.1 116.073.00.1 116.083.00.1 116.074.00.1 116.084.00.1 116.075.00.1 116.085.00.1 116.070.00.1 116.080.00.1 116.071.00.1 116.081.00.1

Preda Selva Preda Selva Preda Selva Preda Selva Preda Selva Preda Selva

Cu sistem integrat de comandă a pisoarului Pentru sistemul integrat de comandă a pisoarului Pentru sistemul de comandă a pisoarului încastrat Fără apă

Alimentare de la rețea Alimentare de la baterie Autark

116.066.00.1

Sifon hibrid Geberit pentru pisoare
ü ü ü ü ü ü ü1) ü1) ü ü ü1) ü1)

116.058.00.1

Adaptor de sifon Geberit pentru pisoare Preda, 

Selva și Tamina

ü ü ü ü ü ü ü1) ü1) ü ü ü1) ü1)

116.059.00.1

Sită de scurgere Geberit pentru pisoare Preda, 

Selva şi Tamina

ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1)

116.069.FW.1

Capac de protecţie Geberit, din oţel inoxidabil, 

pentru sistem de comandă a spălării pentru 

pisoar

ü ü

ü Compatibil
1) Inclus în lista elementelor livrate 
2) Extindere opţională a funcţiilor


