
Štíhle 
a múdre.
Bezdotykové umývadlové batérie Geberit
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Bezdotykové umývadlové batérie  
Geberit v plnej miere využívajú všetky 
prednosti montážnych prvkov Geberit. 
Používateľ vidí pred stenou len tie naj-
základnejšie funkčné časti – batériu  
a infračervený snímač. Všetka techno-
lógia je umiestnená úplne oddelene  
v inteligentnej funkčnej skrinke, ktorá je 
súčasťou montážneho prvku.
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Nástenné umývadlové batérie predstavujú 
sofistikované bezdotykové riešenie pre 
verejné a poloverejné sanitárne priestory. 
Sú nielen esteticky atraktívne, ale poskytujú 
aj viac miesta pre umytie rúk, čím sú  
v porovnaní so stojančekovými batériami 
hygienickejšie. Môžu byť ľahko kombinované 
s veľkým množstvom umývadiel, ktoré sa 
vďaka umiestneniu batérie na stene dobre 
udržiavajú v čistote.

Ako je to ale s projektovaním a montážou 
nástenných batérií? Existuje nejaké 
spoľahlivé riešenie?

Nástenná umývadlová batéria 
Geberit Brenta

Presne to, 
čo ste vždy 
chceli. 

Lepšia hygienaViac miesta Flexibilita Ľahké čistenie 

Päť pádnych dôvodov, prečo zvoliť nástennú batériu

Vynikajúci dizajn
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Môže byť 
batéria 
štíhla  
a múdra?

Inovatívne riešenie pre nástenné batérie
Nástenné batérie majú mnoho predností.  
V minulosti však ich montáž vyžadovala 
individuálne riešenie a často aj veľkú dávku 
improvizácie. S novými bezdotykovými 
umývadlovými batériami Geberit je 
projektovanie aj inštalácia tohto typu 
armatúr spoľahlivá a jednoduchá.

Nielen montáž je omnoho rýchlejšia, ale aj 
údržba a servisné práce sú oveľa jedno-
duchšie vďaka ľahko prístupnej funkčnej 
skrinke. 

Štíhlejšia vďaka technológii pod 
omietkou
V minulosti bola elektronika nástenných 
armatúr umiestnená priamo za ich krytom, 
kvôli čomu boli nástenné batérie často 
príliš veľké a neestetické. Nový systém 
umývadlových batérií Geberit tento 
problém elegantne vyriešil.

Nástenná umývadlová batéria Geberit Piave

Umývadlové batérie Geberit:

→ Spoľahlivé projektovanie

→ Jednoduchá montáž

→ Rýchla údržba a servis

→ Hospodárna prevádzka

→ Atraktívny dizajn
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Vysoko umiestnený výtokový 
otvor batérie poskytuje  
viac priestoru pre umytie rúk, 
a tým aj lepšiu hygienu.

Umývadlové batérie Geberit Piave a Brenta  
v stojančekovom variante majú štíhly, 
elegantný dizajn, a to vďaka samostatne 
umiestnenej batérii a elektronickej riadiacej 
jednotke. Výtokový otvor batérie je umiestnený 
omnoho vyššie, než je obvyklé, čo poskytuje 
používateľovi viac miesta pre umytie rúk,  
a tým aj lepšiu hygienu. Umývadlové batérie 
Geberit je naviac možné ľahko kombinovať  
s celým radom rôznych umývadiel.

Stojančeková umývadlová batéria 
Geberit Piave

Inteligentné 
stojančekové 
riešenie.
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Šikovná 
montáž, 
ľahká 
montáž!

Čisté: Udržiavať umývadlá 
v čistote je omnoho 
jednoduchšie, keďže pri 
čistení neprekáža 
stojančeková batéria.

Precízne: Integrovaný infračervený 
snímač spoľahlivo rozpozná 
používateľa a jeho parametre možno 
individuálne nastaviť.

Štíhle: Vďaka oddelenému 
umiestneniu riadiacej 
technológie mali návrhári 
voľnejšiu ruku a mohli vytvoriť 
zaujímavejší dizajn batérií.

Vzhľad: Vďaka svojmu nadčasovému 
elegantnému dizajnu možno batérie 
Geberit Piave a Brenta zladiť takmer  
s každým umývadlom. To vám pri 
navrhovaní sanitárnych systémov 
poskytne veľ kú dávku flexibility.

Jednoduchý servis: Keďže je batéria 
oddelená od riadiacej technológie, 
servis aj údržba systému sú omnoho 
jednoduchšie. Pripojenia na vodu  
a elektrinu sú umiestnené na dobre 
prístupnom a zároveň chránenom 
mieste pod umývadlom.



1312

Za všetkým 
je šikovný 
systém.

Jednoduché: Vďaka 
pevným podperám 
pre nástennú batériu 
je dokončovacia 
montáž neuveriteľne 
jednoduchá. 
Akonáhle je kryt  
na mieste, už ho nie  
je potrebné ďalej 
zarovnávať.

Výškovo nastaviteľný: Výšku integrovaného 
nosníka je možné počas inštalácie upraviť, 
a tým presne nastaviť vzdialenosť medzi 
batériou a umývadlom.

Jednoduché pripojenie: Rúrkové 
chráničky, ktoré sú súčasťou balenia, 
uľahčujú pripojenie senzorovej techniky 
a prívod vody. Umožňujú tiež kedykoľvek 
v budúcnosti tieto prívody vymeniť.

Flexibilné: K dispozícii sú rôzne modely 
montážnych prvkov Geberit pre 
použitie s konvenčnými zápachovými 
uzávierkami alebo s priestorovo 
úspornou podomietkovou zápachovou 
uzávierkou Geberit.

Spoľahlivý: Novonavrhnutý montážny 
prvok Geberit pre suché konštrukcie 
zaisťuje jednoduchú, bezpečnú  
a spoľahlivú inštaláciu.

Bezpečne skrytá: Riadiaca 
elektronika je uložená  
vo funkčnej skrinke pod 
omietkou, kde je dobre 
prístupná, a napriek tomu 
spoľahlivo chránená pred 
vlhkosťou a nežiaducou 
manipuláciou.



1514

Nervové 
centrum.

Ľahká údržba: Pravidelné 
čistenie je veľmi rýchle vďaka 
pohodlne prístupným filtrom.

Ochrana proti úniku vody: 
Funčnú jednotku možno 
vybrať len v prípade, že je 
uzavretý prívod vody.  
Vykonávanie servisných prác 
je vďaka tomu jednoduché  
a bezpečné.

Napájanie z batérie: Dobre prístupná 
a jednoducho vymeniteľná batéria 
pre prevádzku nezávislú od 
elektrickej siete.

Generátor: Pri každom použití 
využíva generátor silu prúdiacej 
vody na výrobu elektriny, ktorú 
ukladá do dobíjacej batérie. 
Systém preto nepotrebuje 
pripojenie k elektrickej sieti ani 
žiadne batérie.

Mozog systému: Funkčná jednotka je  
k dispozícii v rôznych modeloch, pričom 
všetky sa zmestia do rovnakej funkčnej 
skrinky.

Napájanie zo siete: Konvenčné 
napájanie z elektrorozvodnej siete.

Vhodné pre všetky prevádzkové režimy
Funkčné skrinky bezdotykových umývadlových 
batérií Geberit umožňujú flexibilné riešenie  
v priestorovo obmedzených podmienkach.  
Je vhodná pre všetky bežné druhy prevádzok, 
pričom voľbu prevádzkového režimu je možné 
kedykoľvek zmeniť.  Keďže je funkčná skrinka 
umiestnená oddelene od batérie, nehrozí 
prakticky žiadne riziko jej poškodenia vlhkosťou 
alebo vandalmi.
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Šikovné 
navrhovanie.

Väčšia flexibilita pri projektovaní
Umývadlové batérie Geberit sú k dispozícii 
v šiestich rôznych modeloch, čo umožňuje 
prispôsobiť sa prakticky akýmkoľvek 
podmienkam. V prípade potreby je možné 
pomocou otočného usmerňovača presne 
nastaviť požadovaný uhol prúdu vody.

Ergonomické umytie rúk: Pri stojančekových 
batériách je vzdialenosť medzi výtokovým 
otvorom a umývadlom väčšia, než je obvyklé. 
Optimálne nasmerovaný prúd vody umožňuje 
používateľom ergonomické umytie rúk bez 
zbytočného dotýkania sa umývadla alebo 
batérie.
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Kombinácia montážnych 
prvkov Geberit a bezdotyko-
vých umývadlových batérií 
Geberit prináša pri navrhovaní 
umývadiel pre verejné sociálne 
zariadenia značné výhody. 
Všetky kľúčové komponenty 
vrátane robustnej montážnej 
dosky pre nástenné batérie, 
funkčnej skrinky, upevnenia 
umývadla a odpadového 
kolena sú výškovo nastaviteľné. 
Montážne prvky Geberit si 
vďaka tomu poradia s každou 
stavebnou situáciou.
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20 – 25

R ½

5 – 38

50

53±5

Umývadlová batéria Geberit Brenta,
stojančeková

Umývadlová batéria Geberit Piave,
stojančeková

Umývadlová batéria Geberit Brenta, 
nástenná, 220 mm

Umývadlová batéria Geberit Piave,
nástenná, 220 mm

Umývadlová batéria Geberit Brenta,
nástenná, 170 mm

Umývadlová batéria Geberit Piave,
nástenná, 170 mm
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Šikovný 
sortiment.

Umývadlové batérie Geberit

Konštrukcia

Stojančeková umývadlová  
batéria Brenta

Montážny prvok pre 
umývadlo, pre stojan-
čekovú batériu, 112 cm

Hranaté umývadlo zo 
sanitárnej keramiky pre 
nástenné batérie Brenta

Okrúhle umývadlo zo 
sanitárnej keramiky pre 
nástenné batérie Piave

Montážny prvok pre 
umývadlo, pre stojan-
čekovú batériu, 112 cm,  
s podomietkovou 
zápachovou uzávierkou

Hranaté umývadlo, 
dvojumývadlo alebo 
radová inštalácia  
z Varicoru pre nástenné 
batérie Brenta 

Okrúhle umývadlo, 
dvojumývadlo alebo 
radová inštalácia  
z Varicoru pre nástenné 
batérie Piave

Montážny prvok pre 
umývadlo, pre nástennú 
batériu, 130 cm

Hranaté umývadlo zo 
sanitárnej keramiky pre 
stojančekové batérie 
Brenta

Okrúhle umývadlo zo 
sanitárnej keramiky pre 
stojančekové batérie 
Piave

Montážny prvok pre 
umývadlo, pre nástennú 
batériu, 130 cm,  
s podomietkovou 
zápachovou uzávierkou

Hranaté umývadlo, 
dvojumývadlo alebo 
radová inštalácia  
z Varicoru pre stojan-
čekové batérie Brenta

Okrúhle umývadlo, 
dvojumývadlo alebo 
radová inštalácia  
z Varicoru pre stojan-
čekové batérie Piave 

Funkčná skrinka na omietku pre 
stojančekové batérie

Stojančeková umývadlová  
batéria Piave

Nástenná umývadlová  
batéria Piave, 220 mm

Nástenná umývadlová  
batéria Piave, 170 mm

Nástenná umývadlová  
batéria Brenta, 220 mm

Nástenná umývadlová  
batéria Brenta, 170 mm

Funkčná skrinka pod omietku pre 
stojančekové a nástenné batérie

Funkčná skrinka pod omietku pre 
stojančekové a nástenné batérie 
s podomietkovou zápachovou 
uzávierkou

Montážne prvky Geberit Duofix

Odporučené umývadlá Geberit

Umývadlové batérie Geberit 
Brenta a Piave sú k dispozícii  
v stojančekovom alebo násten-
nom prevedení a v dvoch rôznych 
dĺžkach.

Funkčná jednotka pre nástenné  
a stojančekové batérie sa 
nachádza v podomietkovej 
funkčnej skrinke, ktorá je 
umiestnená oddelene od batérie. 
Pre stojančekové batérie existuje 
tiež verzia na omietku. Okrem 
toho je kryt servisného otvoru  
k dispozícii v dvoch rôznych 
prevedeniach pre použitie  
s podomietkovou zápachovou 
uzávierkou Geberit.

Rôzne montážne prvky Geberit 
Duofix sú vhodné pre prakticky 
akúkoľ vek montážnu situáciu.

Bezdotykové umývadlové 
batérie Geberit Brenta  
a Piave sú vizuálne a funkčne 
kompatibilné so širokou 
škálou umývadiel, dvojumý-
vadiel a radových inštalácií 
umývadiel Geberit.

Sortiment umývadlových batérií Geberit má prehľadnú štruktúru a umožňuje veľkú mieru flexibility:  
dve dizajnové línie, každá vhodná pre nástenné i stojančekové riešenie, tri spôsoby napájania na elektrinu  
a montážne prvky v rôznych verziách. Vodovodné batérie Geberit môžu byť použité vo verejných  
a poloverejných sanitárnych zariadeniach so solitérnymi umývadlami alebo s umývadlami inštalovanými  
v rade. Batérie možno kombinovať prakticky s akýmkoľvek druhom umývadla. 
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