
VALINNALLA ON 
MERKITYSTÄ 

GEBERIT-HUUHTELUPAINIKKEET



2 3

VALITSE
MIELEISESI
Kyse ei ole mistä vain kylpyhuoneesta, kyse on sinun  
omasta kylpyhuoneestasi. Valitset mieleisesi kaakelit. Et halua 
tehdä kompromisseja valitessasi pesuallashanaa. Tästä esit-
teestä löydät juuri sen oikean seinä-wc:n huuhtelupainikkeen, 
joka antaa kylpyhuoneellesi  viimeisen kruunaavan silauksen  
ja hemmottelee sinua mukavuuksilla. Koska Geberit yhdistää  
visuaalisen eleganssin innovatiivisiin toimintoihin. 

MIKSI ET TESTAISI VALITSEMAASI PAINIKETTA? 
Olemme painattaneet oikeankokoiset kuvat eri huuhtelupainikkeista tähän esitteeseen sinua varten.  
Taita vasen puoli taaksepäin ja katso miltä valitsemasi malli näyttää paikoillaan. Anna mielikuvituksesi 
laukata! Käytä hyväksesi näitä oikeankokoisia kuvia valitessasi mieleistäsi painiketta.
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SUORAKULMAINEN 30
Geberit-huuhtelupainikkeet Sigma30, Omega30, 
Sigma50, Sigma60, Omega60, Sigma70  
ja Geberit-etähuuhtelupainike malli70

DESIGN & TRENDIT 6 PYÖREÄ 48
Geberit-huuhtelupainikkeet Sigma01, Sigma10, 
Sigma20, Omega20, Sigma21 ja Geberit- 
etähuuhtelupainikkeet malli01 ja malli10

KOSKETUSVAPAA 64
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YKSILÖLLINEN 70
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SINUN KYLPYHUONEESI,  
SINUN VALINTASI
Valitse huuhtelupainike, joka miellyttää sinua.



ARVOKKAAT
METALLIT
Oikean muotoilun valinta kylpyhuoneeseen  
varmistaa, että yksilölliset vivahteet ovat täydellisen 
yhteensopivia. Uudet huuhtelupainikkeet trendikkäillä 
metalliväreillä ovat täydellinen pari hanatrendien  
kanssa, kun taas lasinen, betoninvärinen, liuskekivinen 
tai mustajalopähkinäinen painikelevy sointuvat  
harmonisesti moniin sisustustyyleihin. Ihanteellinen 
yhdistelmä unelmien kylpyhuoneeseesi odottaa  
vain sinun löytävän sen. 
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PUNAKULTA
Intensiivisellä kuparin sävyllään, punakulta  
hehkuu lämpöä kylpyhuoneeseen ja luo vahvan 
kannanoton, kun se yhdistetään vaaleisiin tai 
tummiin sävyihin.
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Punakullan väriset design-renkaat ison ja pienen painikkeen  
ympärillä korostavat huuhtelupainikkeen hienostunutta  
perusväriä.

GEBERIT SIGMA21

Design-renkaat: punakulta;  
painikelevy ja painikkeet: valkoinen 
115.650.SI.1, LVI 5756675

Design-renkaat: punakulta;  
painikelevy ja painikkeet: Mustang-liuskekivi 
115.650.JM.1, LVI 5756672

Design-renkaat: punakulta;  
painikelevy ja painikkeet: betoni 
115.650.JV.1, LVI 5756673

Design-renkaat: punakulta;  
painikelevy ja painikkeet: musta 
115.650.SJ.1, LVI 5756676

Design-renkaat: punakulta;  
painikelevy ja painikkeet: mustajalopähkinä  
115.650.JX.1, LVI 5756674

Runkolevy ja painikkeet: punakulta;  
painikelevy: valkoinen 
115.670.11.2, LVI 5756690

Runkolevy ja painikkeet: punakulta;  
painikelevy: Mustang-liuskekivi 
115.670.JM.2, LVI 5756692

Katso sivu 58 muut Geberit Sigma21 
 -vaihtoehdot.

Katso sivu 38 muut Geberit Sigma50 
-vaihtoehdot.

Runkolevy ja painikkeet: punakulta;  
painikelevy: betoni 
115.670.JV.2, LVI 5756693

Runkolevy ja painikkeet: punakulta;  
painikelevy: musta 
115.670.DW.2, LVI 5756691

Runkolevy ja painikkeet: punakulta;  
painikelevy: mustajalopähkinä 
115.670.JX.2, LVI 5756694

GEBERIT SIGMA50
Hienovaraisesti kaarrettujen painikkeiden harjatut pinnat korostavat 
kauniisti punakullan sävyn lämpöä. 
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MUSTA KROMI
Mustan kromin hienovarainen eleganssi täydentää  
tummia värejä ja terävöittää tumman ja vaalean kontrasteja, 
joita tämän päivän kylpyhuonetrendeissä näkyy.

12 13



GEBERIT SIGMA21 GEBERIT SIGMA50
Joko samansävyisenä tai kontrastisena, aistikkaat mustan kromin  
väriset design-renkaat painikkeiden ympärillä luovat selväpiirteisen 
graafisen elementin huuhtelupainikkeeseen. 

Painikkeiden mattaharjattu pinta antaa huuhtelupainikkeelle  
tyylikkään loft-vaikutelman.

Design-renkaat: musta kromi;  
painikelevy ja painikkeet: Mustang-liuskekivi 
115.651.JM.1, LVI 5756678

Design-renkaat: musta kromi;  
painikelevy ja painikkeet: betoni 
115.651.JV.1, LVI 5756679

Design-renkaat: musta kromi; 
painikelevy ja painikkeet: mustajalopähkinä 
115.651.JX.1, LVI 5756680

Design-renkaat: musta kromi;  
painikelevy ja painikkeet: valkoinen 
115.651.SI.1, LVI 5756681

Design-renkaat: musta kromi;  
painikelevy ja painikkeet: musta 
115.651.SJ.1, LVI 5756682

Katso sivu 58 muut Geberit Sigma21 
-vaihtoehdot.

Katso sivu 38 muut Geberit Sigma50 
-vaihtoehdot.

Runkolevy ja painikkeet: musta kromi;  
painikelevy: Mustang-liuskekivi 
115.671.JM.2, LVI 5756698

Runkolevy ja painikkeet: musta kromi;  
painikelevy: betoni 
115.671.JV.2, LVI 5756699

Runkolevy ja painikkeet: musta kromi;  
painikelevy: mustajalopähkinä 
115.671.JX.2, LVI 5756701

Runkolevy ja painikkeet: musta kromi;  
painikelevy: valkoinen 
115.671.11.2, LVI 5756696

Runkolevy ja painikkeet: musta kromi;  
painikelevy: musta 
115.671.DW.2, LVI 5756697
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Klassinen kullanhohtoinen messinki on kokemassa 
todellisen renesanssin ja lisää samalla hippusellisen 
glamouria jokaiseen kylpyhuoneeseen.

MESSINKI 
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GEBERIT SIGMA21 GEBERIT SIGMA50
Lämmin ja hehkuva messingin sävy korostaa eloisasti painikkeiden 
design-renkaita.

Painikkeiden harjattu pinta antaa kultaisen messingin sävyn 
hehkua. 

Design-renkaat: messinki;  
painikelevy ja painikkeet: Mustang-liuskekivi 
115.652.JM.1, LVI 5756684

Design-renkaat: messinki;  
painikelevy ja painikkeet: betoni 
115.652.JV.1, LVI 5756685

Design-renkaat: messinki;  
painikelevy ja painikkeet: mustajalopähkinä 
115.652.JX.1, LVI 5756686

Design-renkaat: messinki;  
painikelevy ja painikkeet: valkoinen 
115.652.SI.1, LVI 5756687

Design-renkaat: messinki;  
painikelevy ja painikkeet: musta 
115.652.SJ.1, LVI 5756688

Katso sivu 58 muut Geberit Sigma21 
-vaihtoehdot.

Katso sivu 38 muut Geberit Sigma50 
-vaihtoehdot.

Runkolevy ja painikkeet: messinki;  
peitelevy: Mustang-liuskekivi 
115.672.JM.2, LVI 5756705

Runkolevy ja painikkeet: messinki;  
painikelevy: betoni 
115.672.JV.2, LVI 5756706

Runkolevy ja painikkeet: messinki;  
painikelevy: mustajalopähkinä 
115.672.JX.2, LVI 5756707

Runkolevy ja painikkeet: messinki;  
painikelevy: valkoinen 
115.672.11.2, LVI 5756703

Runkolevy ja painikkeet: messinki;  
peitelevy: musta 
115.672.DW.2, LVI 5756704
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KROMI
Kylpyhuoneiden klassikkoväri kromi, paljastaa  
itsestään täysin uuden puolen, kun kiiltävät  
ja mattaharjatut elementit yhdistetään trendikkäisiin 
pintamateriaaleihin.
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GEBERIT SIGMA21 GEBERIT SIGMA50
Kromiset design-renkaat tekevät kannanoton, oli ne yhdistetty  
sitten betoniseen loft-vaikutteiseen tai luonnolliseen pähkinäpuiseen 
pintaan. Sigma21-huuhtelupainikkeita on saatavilla myös muissa  
väreissä ja materiaaleissa, joissa on kromin väriset design-renkaat. 

Harjattu mattapinta tuo juuri oikean säväyksen näihin huuhtelupai-
nikkeisiin. Sigma50-huuhtelupainikkeita, joissa on harjatut kromatut 
painikkeet, on saatavilla myös muissa väreissä ja materiaaleissa. 

Design-renkaat: kromattu;  
painikelevy ja painikkeet: betoni 
115.884.JV.1, LVI 5756721

Design-renkaat: kromattu;  
painikelevy ja painikkeet: mustajalopähkinä 
115.884.JX.1, LVI 5756720

Katso sivu 58 muut Geberit Sigma21 
-vaihtoehdot.

Katso sivu 38 muut Geberit Sigma50 
-vaihtoehdot.

Runkolevy ja painikkeet: kromattu;  
painikelevy: betoni 
115.788.JV.2, LVI 5756667

Runkolevy ja painikkeet: kromattu;  
painikelevy: mustajalopähkinä  
115.788.JX.2, LVI 5756668
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Musta on kaunista – tämä muodikas sisustusväri 
on suosittu nyt myös kylpyhuoneissa. Geberitin 
puhdas tulkinta esittelee kiiltävän ja mattapintai-
sen elementin vuorovaikutuksen.

MUSTAA
MUSTALLA
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Hienostuneet kiiltävät ja mattapinnat paljastavat  
erilaisen puolen tästä kylpyhuoneiden klassikosta. 
Design-renkaat ja -listat luovat yhdenmukaisen  
ilmeen huuhtelupainikkeelle, tuoden monivivahteisia 
vaihtoehtoja. 

VALKOISTA
VALKOISELLA
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GEBERIT SIGMA20 GEBERIT SIGMA30
Valitse kiiltävä tai matta, nämä painikkeiden rajapinnat täyttävät  
klassisten perusvärien, mustan ja valkoisen,  odotukset. Mattapinnat  
on käsitelty helposti puhdistettavalla easy-to-clean-pinnoituksella. 

Isojen painikkeiden puhdaslinjaisia, geometrisia muotoja  
määrittelevät painikkeiden design-listat.  Mattapinnat on käsitelty  
helposti puhdistettavalla easy-to-clean-pinnoituksella.

Painikelevy ja painikkeet: musta;  
design-renkaat: mattamusta 
115.882.DW.1, LVI 5756713

Painikelevy ja painikkeet: musta, mattalakattu;  
design-renkaat: musta 
115.882.16.1, LVI 5756712,  
helppohoitoiseksi pinnoitettu.

Painikelevy ja painikkeet: valkoinen;  
design-renkaat: mattavalkoinen 
115.882.11.1, LVI 5756711

Painikelevy ja painikkeet: valkoinen, mattalakattu;  
design-renkaat: valkoinen 
115.882.01.1, LVI 5756710,  
helppohoitoiseksi pinnoitettu.

Katso sivu 54 muut Geberit Sigma20 
-vaihtoehdot.

Katso sivu 34  muut Geberit Sigma30 
-vaihtoehdot.

Painikelevy ja painikkeet: musta, mattalakattu;  
design-listat: musta 
115.883.16.1, LVI 5756716,  
helppohoitoiseksi pinnoitettu.

Painikelevy ja painikkeet: musta;  
design-listat: mattamusta 
115.883.DW.1, LVI 5756717

Painikelevy ja painikkeet: valkoinen, mattalakattu;  
design-listat: valkoinen 
115.883.01.1, LVI 5756714,  
helppohoitoiseksi pinnoitettu

Painikelevy ja painikkeet: valkoinen;  
design-listat: mattavalkoinen 
115.883.11.1, LVI 5756715
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ESTETIIKKA JA 
TOIMINNALLISUUS
Huomaamatonta luotettavuutta. Geberit varmistaa ylivoimai-
sen mukavuuden ja kestävyyden seinän takana. Kaikki, mikä  
jää näkyville, on yhdyskohta tekniikkaan: huuhtelupainike. 
Huuhtelupainikevalintasi on tärkeä, koska se on näkyvissä  
monia vuosia. Valitse laajasta valikoimastamme huuhtelupainike, 
mistä pidät eniten ja mikä parhaiten sopii kylpyhuoneeseesi.

Uudet ideat ja toiminnot löytyvät tästä suorakulmaisesta  
design-tuotteesta. Näin Geberit tekee mahdolliseksi sen, että 
saat nykyaikaisen ja omannäköisesi kylpyhuoneen.
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GEBERIT SIGMA30 
HUUHTELU/STOP -TOIMINNOLLA

 → Vettäsäästävä huuhtelu/stop-toiminto.

 → Valmistettu kestävästä ruiskuvalusinkistä tai  
 ruostumattomasta teräksestä.

 → Suuri painike huuhtelua varten.

 → Malli saatavilla myös urinaaleille.

 → Yhteensopiva lisävarusteena saatavan  
 raikastinkehyksen kanssa (ks. sivu 88).

 → Yhteensopiva lisävarusteena saatavan  
 Geberit DuoFresh -hajunpoistomoduulin kanssa  
 (ks. sivu 90).

 → Saatavilla malleja, joissa puhdistusta helpottava  
 easy-to-clean-pinnoitus *.

harjattu teräs / kromi / harjattu  
teräs
115.893.KX.1, LVI 5756347 *

valkoinen / kromi / valkoinen
115.893.KJ.1, LVI 5756346  
matta valk. / kromi / matta valk. 
115.893.JT.1, LVI 5756579 * 

matta musta / kromi / matta 
musta
115.893.14.1, LVI 5756580 *

kromi / mattakromi / kromi
115.893.KY.1, LVI 5756348

kullattu
115.893.45.1, LVI 5756349
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GEBERIT SIGMA30

 → Uudet värivaihtoehdot on esitelty sivulla 29.

 → Vettäsäästävä kaksoishuuhtelu.

 → Valmistettu korkealuokkaisesta muovista.

 → Malli saatavilla myös urinaaleja varten.

 → Yhteensopiva lisävarusteena saatavan raikastinkehyksen  
 kanssa (ks. sivu 88).

 → Yhteensopiva lisävarusteena saatavan Geberit DuoFresh  
 -hajunpoistomoduulin kanssa (ks. sivu 90).

 → Saatavilla malleja, joissa puhdistusta helpottava  
 easy-to-clean-pinnoitus *.

kromi / mattakromi / kromi
115.883.KH.1, LVI 5756340

valkoinen / kromi / valkoinen
115.883.KJ.1, LVI 5756341
matta valk. / kromi / matta valk.
115.883.JT.1, LVI 5756574 * 

valkoinen / kulta / valkoinen
115.883.KK.1, LVI 5756342

valkoinen / mattakromi /  
mattakromi
115.883.KL.1, LVI 5756343

musta / kromi / musta 
115.883.KM.1, LVI 5756344
matta musta / kromi / matta 
musta
115.883.14.1, LVI 5756575 *

mattakromi / kromi /  
mattakromi
115.883.KN.1, LVI 5756345
115.883.JQ.1, LVI 5756573 *
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GEBERIT OMEGA30

 → Vettäsäästävä kaksoishuuhtelu.

 → Valmistettu korkealuokkaisesta muovista.

 → Vaikuttavan pienikokoinen.

 → Asennettavissa eteen tai päälle.

 → Malli saatavilla myös urinaaleja varten.

 → Saatavilla malleja, joissa puhdistusta  
 helpottava easy-to-clean-pinnoitus *.

kromi / mattakromi / kromi 
115.080.KH.1, LVI 5756306

mattakromi / kromi / 
mattakromi 
115.080.KN.1, LVI 5756311 
115.080.JQ.1, LVI 5756669 *

musta / kromi / musta 
115.080.KM.1, LVI 5756310

valkoinen / kulta / valkoinen 
115.080.KK.1, LVI 5756308

valkoinen / kromi / valkoinen 
115.080.KJ.1, LVI 5756307

valkoinen / mattakromi /  
mattakromi 
115.080.KL.1, LVI 5756309

25% Oikea koko = 25 % pienempi kuin Geberit Sigma30 -huuhtelupainike.
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GEBERIT SIGMA50

 → Uudet metallivärivaihtoehdot on esitelty sivulta 6 alkaen.

 → Vettäsäästävä kaksoishuuhtelu.

 → Pinta joko lasia, kiveä, muovia tai metallia.

 → Runko valmistettu kestävästä ruiskuvaletusta sinkistä.

 → Malli saatavilla myös urinaaleja varten.

 → Kehyksetön muotoilu.

 → Yhteensopiva lisävarusteena saatavan raikastinkehyksen  
 kanssa (ks. sivu 88).

 → Yhteensopiva lisävarusteena saatavan Geberit DuoFresh  
 -hajunpoistomoduulin kanssa (ks. sivu 90).

 → Saatavilla myös yksilöllinen vaihtoehto (ks.sivu 72).

 → Saatavilla malleja, joissa puhdistusta helpottava  
 easy-to-clean-pinnoitus*.

laava lasi
115.788.JK.2, LVI 5756768

hiekanharmaa lasi
115.788.JL.2, LVI 5756769

kromi
115.788.21.2, LVI 5756565

harjattu teräs 
115.788.GH.2, LVI 5756567 *

mustang-liuskekivi
115.788.JM.2, LVI 5756571

musta RAL 9005
115.788.DW.2, LVI 5756566

savulasi, heijastava
115.788.SD.2, LVI 5756568

valkoinen alpine
115.788.11.2, LVI 5756564

UUTUUS UUTUUS
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GEBERIT SIGMA60

 → Vettäsäästävä kaksoishuuhtelu.

 → Pinta lasia tai metallia.

 → Seinäpinnan tasalla.

 → Korjauskehys lisävarusteena.

 → Palkintoja voittanut muotoilu.

 → Saatavilla malleja, joissa puhdistusta helpottava  
 easy-to-clean-pinnoitus*.

24% Oikea koko = 24 % pienempi kuin Geberit Sigma20 -huuhtelupainike.

laava lasi
115.640.JK.1, LVI 5756766

hiekanharmaa lasi
115.640.JL.1, LVI 5756767

musta lasi 
115.640.SJ.1, LVI 5756356

valkoinen lasi 
115.640.SI.1, LVI 5756355

harjattu teräs 
115.640.GH.1, LVI 5756354 *

UUTUUS UUTUUS
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32% Oikea koko = 32 % pienempi kuin Geberit Sigma60 -huuhtelupainike.GEBERIT OMEGA60

 → Vettäsäästävä kaksoishuuhtelu.

 → Pinta lasia tai metallia. 

 → Erittäin pienikokoinen. 

 → Seinäpinnan tasalla. 

 → Korjauskehys lisävarusteena. 

 → Asennettavissa joko eteen tai päälle. 

 → Saatavilla malleja, joissa puhdistusta helpottava 
 easy-to-clean-pinnoitus*.

laava lasi
115.081.JK.1, LVI 5756756

hiekanharmaa lasi
115.081.JL.1, LVI 5756757

musta lasi 
115.081.SJ.1, LVI 5756314

valkoinen lasi 
115.081.SI.1, LVI 5756313

harjattu teräs 
115.081.GH.1, LVI 5756312 *

UUTUUS UUTUUS
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GEBERIT SIGMA70

 → Vettäsäästävä kaksoishuuhtelu.

 → Pintamateriaali lasista tai harjatusta teräksestä.

 → Huuhtelun käynnistämiseen tarvitaan vain  
 kevyt painallus.

 → Pneumaattinen huuhtelu pienellä painalluksella  
 innovatiivisen nostimen ansiosta.

 → Helppo puhdistaa.

 → Leijuva, rajaton muotoilu. 

 → Saatavilla myös yksilöllinen vaihtoehto (ks. sivu 74).

 → Saatavilla malleja, joissa puhdistusta helpottava  
 easy-to-clean-pinnoitus*.

harjattu teräs 
115.620.FW.1, LVI 5756273 *

musta lasi
115.620.SJ.1, LVI 5756271

hiekanharmaa lasi
115.620.JL.1, LVI 5756763

laava lasi, 
115.620.JK.1, LVI 5756762

valkoinen lasi
115.620.SI.1, LVI 5756270

UUTUUS UUTUUS
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85% Oikea koko = 85 % pienempi kuin Geberit Sigma70 -huuhtelupainike.GEBERIT ETÄHUUHTELUPAINIKE 
MALLI70

 → Pinta lasia tai harjattua terästä.

 → Vettäsäästävä kaksoishuuhtelu.

 → Voidaan asentaa 1,70 metrin etäisyydelle säiliöstä. 

 → Vaihtoehdot joko kevyt- tai massiiviseinään. 

 → Pneumaattinen etähuuhtelu pienellä painalluksella  
 innovatiivisen hydraulisen nostimen ansiosta. 

 → Helppo pitää puhtaana. 

 → Saatavilla lisävarusteena peitelevy huoltoluukkua  
 varten (ks. sivu 86).

 → Saatavilla malleja, joissa puhdistusta helpottava  
 easy-to-clean-pinnoitus*.

harjattu teräs 
115.630.FW.1, LVI 5756361 * 
(Sigma) 
115.083.FW.1, LVI 5756318 * 
(Omega)

musta lasi 
115.630.SJ.1, LVI 5756359 
(Sigma) 
115.083.SJ.1, LVI 5756320 
(Omega)

hiekanharmaa lasi
115.630.JL.1, LVI 5756765 
(Sigma)
115.084.JL.1, LVI 5756761 
(Omega)

laava lasi
115.630.JK.1, LVI 5756764 
(Sigma)
115.084.JK.1, LVI 5756760 
(Omega)

valkoinen lasi 
115.630.SI.1, LVI 5756360 
(Sigma) 
115.083.SI.1, LVI 5756319 
(Omega)

UUTUUS UUTUUS
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TÄYDELLINEN MUOTO: 
PYÖREÄ
Esteettiset kurvit rentouttavaan kylpyhuonekokemukseen. 
On mahdotonta parantaa pyöreitä muotoja; niitä voi vain järjestellä 
uudestaan. Geberit-huuhtelupainikkeet käyttävät uusia tulkintoja 
pyöreistä muodoista mukauttaen ne tämän päivän trendeihin.  
Reunuksen kanssa tai ilman. Täydellisesti hiottujen reunojen  
kanssa. Harmonisesti rinnakkain tai sisäkkäin. Ja lopputulos on  
aina pyöreä. 
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GEBERIT SIGMA01

 → Vettäsäästävä kaksoishuuhtelu.

 → Malli saatavana myös urinaaleja varten.

 → Valmistettu korkealaatuisesta muovista.

 → Yhteensopiva lisävarusteena saatavan raikastinkehyksen  
 kanssa. (ks. sivu 88).

 → Yhteensopiva lisävarusteena saatavan Geberit DuoFresh - 
 hajunpoistomoduulin kanssa (ks. sivu 90).

 → Saatavilla malleja, joissa puhdistusta helpottava  
 easy-to-clean-pinnoitus *.

erikoismessinki (väri) 
115.770.DT.5, LVI 5756362

kromi
115.770.21.5, LVI 5756122

kromi / mattakromi
115.770.KA.5, LVI 5756125

musta RAL 9005
115.770.DW.5, LVI 5756363

mattakromi
115.770.46.5, LVI 5756123
115.770.JQ.5, LVI 5756709 *

valkoinen, alpine
115.770.11.5, LVI 5756121
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GEBERIT SIGMA10
HUUHTELU/STOP -TOIMINNOLLA

 → Tiettyjä värejä saatavana myös mattapintaisena.

 → Vettäsäästävä huuhtelu/stop -toiminto.

 → Mekaaninen tai elektroninen huuhtelunkäynnistys  
 (ks. sivu 68).

 → Malli saatavana myös urinaaleja varten.

 → Valmistettu korkealaatuisesta muovista.

 → Saatavana myös harjatusta teräksestä. 

 → Yhteensopiva lisävarusteena saatavan raikastinkehyksen  
 kanssa (ks. sivu 88).

 → Yhteensopiva lisävarusteena saatavan Geberit DuoFresh  
 -hajunpoistomoduulin kanssa (ks. sivu 90).

 → Saatavilla malleja, joissa puhdistusta helpottava  
 easy-to-clean-pinnoitus *.

kromi / mattakromi / kromi
115.758.KH.5, LVI 5756236

harjattu teräs / kiillotettu 
teräs / harjattu teräs 
115.758.SN.5, LVI 5756337 *

musta / kromi / musta
115.758.KM.5, LVI 5756235
matta musta/kromi/matta 
musta
115.758.14.5, LVI 5756582 * 

mattakromi / kromi / 
mattakromi
115.758.KN.5, LVI 5756237
115.758.JQ.5, LVI 5756708 *

valkoinen / kulta / valkoinen
115.758.KK.5, LVI 5756256

valkoinen / mattakromi / 
mattakromi
115.758.KL.5, LVI 5756234

valkoinen / kromi / valkoinen
115.758.KJ.5, LVI 5756233
matta valk./kromi/matta 
valk.
115.758.JT.5, LVI 5756581 *  
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GEBERIT SIGMA20

 → Uudet värivaihtoehdot on esitelty sivulla 28

 → Vettäsäästävä kaksoishuuhtelu.

 → Malli saatavana myös urinaaleja varten.

 → Valmistettu korkealaatuisesta muovista.

 → Saatavana myös harjatusta teräksestä.

 → Yhteensopiva lisävarusteena saatavan  
 raikastinkehyksen kanssa (ks. sivu 88).

 → Yhteensopiva lisävarusteena saatavan Geberit DuoFresh  
 -hajunpoistomoduulin kanssa (ks. sivu 90).

 → Saatavilla malleja, joissa puhdistusta helpottava  
 easy-to-clean-pinnoitus *.

harjattu teräs / kiillotettu  
teräs / harjattu teräs
115.882.SN.1, LVI 5756370 *

valkoinen / kulta / valkoinen
115.882.KK.1, LVI 5756366

musta / kromi / musta
115.882.KM.1, LVI 5756368
matta musta/kromi/matta 
musta
115.882.14.1, LVI 5756578 *

kromi / mattakromi / kromi
115.882.KH.1, LVI 5756364

valkoinen / mattakromi / 
mattakromi
115.882.KL.1, LVI 5756367

mattakromi / kromi /  
mattakromi
115.882.KN.1, LVI 5756369
115.882.JQ.1, LVI 5756576 * 

valkoinen / kromi / valkoinen
115.882.KJ.1, LVI 5756365
matta valk./kromi/matta 
valk.
115.882.JT.1, LVI 5756577 *
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25% Oikea koko = 25% pienempi kuin Geberit Sigma20 -huuhtelupainike. GEBERIT OMEGA20

 → Vaikuttavan pienikokoinen.

 → Vettäsäästävä kaksoishuuhtelu.

 → Pyöreät painikkeet, joissa kontrastireunat.

 → Asennettavissa joko eteen tai päälle. 

 → Malli saatavana myös urinaaleja varten. 

 → Saatavilla malleja, joissa puhdistusta helpottava  
 easy-to-clean-pinnoitus *.

valkoinen / mattakromi / 
mattakromi 
115.085.KL.1, LVI 5756329

mattakromi / kromi /  
mattakromi 
115.085.KN.1, LVI 5756331
115.085.JQ.1, LVI 5756670 * 

valkoinen / kulta / valkoinen 
115.085.KK.1, LVI 5756328

kromi / mattakromi / kromi 
115.085.KH.1, LVI 5756326

valkoinen / kromi / valkoinen 
115.085.KJ.1, LVI 5756327

musta / kromi / musta 
115.085.KM.1, LVI 5756330



58 59

GEBERIT SIGMA21

 → Uudet metallivärivaihtoehdot on esitelty sivulta 6 alkaen. 

 → Vettäsäästävä kaksoishuuhtelu.

 → Pinta lasia tai kiveä.

 → Runko valmistettu kestävästä ruiskuvaletusta sinkistä.

 → Kehyksetön muotoilu. 

 → Yhteensopiva lisävarusteena saatavan raikastinkehyksen  
 kanssa (ks. sivu 88).

 → Yhteensopiva lisävarusteena saatavan Geberit DuoFresh  
 -hajunpoistomoduulin kanssa (ks. sivu 90).

 → Saatavilla myös yksilöllinen vaihtoehto (ks. sivu 76).

hiekanharmaa lasi
115.884.JL.1, LVI 5756771

mustang-liuskekivi
115.884.JM.1, LVI 5756561

laava lasi
115.884.JK.1, LVI 5756770

musta lasi
115.884.SJ.1, LVI 5756559

valkoinen lasi
115.884.SI.1, LVI 5756558

UUTUUS UUTUUS
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GEBERIT-ETÄHUUHTELUPAINIKE  
MALLI01

 → Saatavilla vettäsäästävällä kaksoishuuhtelu- tai yksihuuhtelu 
 toiminnolla (kysy lisätietoja Geberitiltä).

 → Asennettavissa 1,70 metrin etäisyydelle säiliöstä. 

 → Vaihtoehdot kevyt- tai massiiviseinään.

 → Pneumaattinen huuhtelun käynnistys. 

 → Saatavana lisävarusteena peitelevy huoltoluukkua 
 varten (ks. sivu 86).

kromi 
116.042.21.1, LVI 5756372 
(uppo) 
116.050.21.1, LVI 5756399 
(kaluste)

mattakromi 
116.042.46.1, LVI 5756373 
(uppo) 
116.050.46.1, LVI 5756400 
(kaluste)

valkoinen 
116.042.11.1, LVI 5756371 
(uppo) 
116.050.11.1, LVI 5756398 
(kaluste)

Suuri kehys peittää piiloasennuksen  
massiiviseinässä (uppoasennus). 

Kapea kehys kevyttä seinää varten  
(kalusteasennus).

83% Oikea koko = 83 % pienempi kuin Geberit Sigma01 -huuhtelupainike. 
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GEBERIT-ETÄHUUHTELUPAINIKE 
MALLI10

 → Vettäsäästävä kaksoishuuhtelu.

 → Laadukas sisustuksellinen kehys.

 → Voidaan asentaa 1,70 metrin etäisyydelle  
 säiliöstä. 

 → Vaihtoehdot joko kevyeen tai massiiviseinään. 

 → Pneumaattinen huuhtelun käynnistys. 

 → Peitelevy saatavana lisävarusteena  
 huoltoluukkua varten (ks. sivu 86).

optiikka ruost.teräs/mattakr. 
116.055.KH.1, LVI 5756374 
(uppo) 
115.057.KH.1, LVI 5756403 
(kaluste)

kromi/kromi 
116.055.KN.1, LVI 5756378 
(uppo) 
116.057.KN.1, LVI 5756407 
(kaluste)

musta / kromi 
116.055.KM.1, LVI 5756377 
(uppo) 
116.057.KM.1, LVI 5756406 
(kaluste)

valkoinen / kulta 
116.055.KK.1,, LVI 5756376 
(uppo) 
116.057.KK.1, LVI 5756405 
(kaluste)

valkoinen / kromi 
116.055.KJ.1, LVI 5756375 
(uppo) 
116.057.KJ.1, LVI 5756404 
(kaluste)

Suuri kehys peittää piiloasennuksen  
massiiviseinässä (uppoasennus).

Kapea kehys kevyttä seinää varten 
(kalusteasennus). 

83% Oikea koko = 83 % pienempi kuin Geberit Sigma10 -huuhtelupainike.
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KOSKETUS- 
VAPAA
HUUHTELU
Elektronista hygieniaa. Viimeaikaisten tutkimusten 
perusteella on käynyt ilmi, että yhä harvempi haluaa 
koskea käsin wc:n huuhtelupainikkeeseen – sen  
sijaan ihmiset hakevat yhä enemmän tekniikkaa, mikä 
mahdollistaa kosketusvapaan huuhtelun. Tarjoamalla 
elektronisen wc-huuhtelun IR-sensoritekniikalla,  
Geberit vastaa tähän kasvavaan tarpeeseen.  
Vaikkakin toiminto vaatii sähköliitännän wc-säiliön 
lähelle, on sekin jo tulossa standardiksi joka tapauk-
sessa.
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GEBERIT SIGMA80 
KOSKETUSVAPAA

 → Vettäsäästävä kaksoishuuhtelu. 

 → Kosketusvapaa huuhtelun käynnistys.

 → Pintamateriaali korkealaatuista lasia. 

 → Kestävässä LED-valossa viisi värivaihtoehtoa.

 → Sensorilla toimiva painike. 

 → Moninkertaisesti palkittu muotoilu. 

peililasi 
116.090.SM.1, LVI 5756269

musta lasi 
116.090.SG.1, LVI 5756268

↑
VÄRIJUOVA MIELIALASI MUKAAN
Kun saavut kylpyhuoneeseen, kaksi valojuovaa syttyvät ja 
ilmaisevat huuhtelupainikkeen sijainnin.
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GEBERIT SIGMA10  
KOSKETUSVAPAA

 → Vettäsäästävä kaksoishuuhtelu.

 → Kosketusvapaa huuhtelunkäynnistys.

 → Verkkovirta- tai paristokäyttöinen.

 → Sensorilla toimiva painike.

 → Mahdollisuus myös mekaaniseen huuhtelunkäynnistykseen.

 → Malli myös urinaaleja varten.

 → Saatavana ruuvikiinnitteinen, harjatusta teräksestä  
 oleva malli. 

harjattu teräs / kiillotettu teräs
115.907.SN.1, verkkovirta
115.908.SN.1, paristo

valkoinen / kulta
115.907.KK.1, verkkovirta
115.908.KK.1, paristo

kromi / mattakromi
115.907.KH.1, verkkovirta
115.908.KH.1, paristo

valkoinen / mattakromi
115.907.KL.1, verkkovirta
115.908.KL.1, paristo

mattakromi / kromi
115.907.KN.1, verkkovirta
115.908.KN.1, paristo

valkoinen / kromi
115.907.KJ.1, verkkovirta
115.908.KJ.1, paristo

musta / kromi
115.907.KM.1, verkkovirta
115.908.KM.1, paristo
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MITTA-
TILAUKSENA
Sinun kylpyhuoneesi, sinun sisustuksesi. Luo  
sellainen kylpyhuone, millaista ei muualla ole ja  
sellainen sisustus, joka on vain ja ainoastaan sinun 
omasi. Tee oma kylpyhuoneesi täysin persoonallisilla 
tuotemateriaaleilla ja aiheilla. Voit tehdä yksilöllisen 
pinnan Geberit-huuhtelupainikkeisiin Sigma21,  
Sigma50 ja Sigma70. Valitse materiaalit, mitkä sopivat 
täydellisesti kylpyhuoneeseesi omilla mieleisillä  
aiheillasi. Luovuudella ei ole rajoja. 

→ YKSILÖLLINEN

70



72 73

↑
GEBERIT SIGMA50 -HUUHTELUPAINIKE
Tee kylpyhuoneestasi ainutlaatuinen. Käytä painikele-
vyssä materiaalia tai aihetta, jota rakastat, ja hyödyn-
nä kaikki edut, mitä Geberit Sigma50 tarjoaa.

Runkolevy ja painikkeet: kromi 
 115.788.00.2, LVI 5756572

Runkolevy ja painikkeet: punakulta 
 115.670.00.2, LVI 5756689

Runkolevy ja painikkeet: musta kromi 
 115.671.00.2, LVI 5756695

Runkolevy ja painikkeet: messinki  
 115.672.00.2, LVI 5756702

GEBERIT SIGMA50  
YKSILÖLLINEN
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↑
GEBERIT SIGMA70 -HUUHTELUPAINIKE
Pelaa tuotemateriaalien ja muotojen kanssa. Se,  
ettei Geberit Sigma70 -huuhtelupainikkeissa ole pai-
nikkeita ollenkaan, avaa täysin uusia mahdollisuuksia 
yksilöllisten huuhtelupainikkeiden muotoiluille. 

Runkolevy: 115.620.00.1, LVI 5756274

GEBERIT SIGMA70  
YKSILÖLLINEN
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↑
GEBERIT SIGMA21 -HUUHTELUPAINIKE
Tee siitä omasi. Runkolevyn kehyksetön muotoilu  
voidaan sovittaa melkein loputtomaan määrään  
erilaisia materiaaleja.

Runkolevy ja design-renkaat: kromi 
 115.884.00.1, LVI 5756562

Runkolevy ja design-renkaat: punakulta  
 115.650.00.1, LVI 5756671

Runkolevy ja design-renkaat: musta kromi  
 115.651.00.1, LVI 5756677

Runkolevy ja design-renkaat: messinki  
 115.652.00.1, LVI 5756683

GEBERIT SIGMA21  
YKSILÖLLINEN
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GEBERIT
MALLIEN YHTEEN-
SOPIVUUS
Saumatonta muotoilua. WC:n ja urinaalin huuhtelupainikkeet 
ovat yhteensopivia: tuloksena saa koko kylpyhuoneen kattavan 
muotojen yhteneväisyyden. Urinaalien huuhtelupainikkeita,  
mitkä sopivat yhteen wc:n huuhtelupainikkeiden kanssa,  
voidaan käyttää manuaalisesti (pneumaattinen) tai kosketus- 
vapaasti (elektronisesti, infrapunan avulla). 
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SINUN  
TYYLISI,
SINUN  
VALINTASI

HUUHTELUPAINIKE 
OMEGA

HUUHTELUPAINIKE
SIGMA

MALLIT 30 MALLIT 50 MALLIT 60

ETÄHUUHTELU- 
PAINIKKEET

URINAALIEN  
HUUHTELU- 
PAINIKKEET

*  Suosittelemamme malli, joka vastaa  
tuoteperhettä visuaalisesti.

Yksilöllinen

MALLIT 70

Yksilöllinen

MALLIT 01 MALLIT 10 MALLIT 21MALLIT 20 MALLIT 10 MALLIT 80

Yksilöllinen

80 81



82 83

Jotta kaikki sopii yhteen: Yhdessä yhteensopivan piilohuuhte-
lusäiliön kanssa Geberit Sigma -sarjan huuhtelupainikkeet  
kattavat laajan valikoiman sovelluksia ja mukavuustoimintoja. 
Geberit Omega -järjestelmä on joustava ja siinä on erityisen  
pienet huuhtelupainikkeet. Molemmissa sarjoissa on työkalu- 
vapaat asennukset ja molempiin on taattu varaosien saanti  
25 vuodeksi. 

Näin ollen valittavissa on laaja valikoima sekä Geberit-huuhte-
lupainikkeita ja luotettavia Geberit- asennuselementtejä seinän 
taakse asennettavaksi. Geberit-huuhtelupainikkeet on nimetty 
säiliön mukaan, jolloin voit olla varma niiden yhteensopivuudesta. 

GEBERIT SIGMA JA OMEGA -SÄILIÖT

KAIKKIIN KOHTEISIIN

112 cm

98 cm

82 cm

 → Rakennekorkeus 112 cm

 → Huuhtelu edestä

 → Saatavana apukahvoille 
 soveltuva tai  
 korkeussäädettävä malli

 → Voidaan asentaa myös  
 nurkkaan.

 → Hajunpoistomahdollisuus

 → Sopii myös Geberit- 
 etähuuhtelupainikkeille 

 → 112 cm, 98 cm ja 82 cm

 → Huuhtelu edestä

 → Päältähuuhtelu mahdollista  
 elementeissä, joiden rakennekorkeus  
 on 82 cm tai 98 cm

 → Erityisen pienet huuhtelupainikkeet

 → Sopii myös Geberit- 
 etähuuhtelupainikkeille.

Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöt Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliöt
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VALINNALLA ON
MERKITYSTÄ
Älykkäät toiminnot Geberitiltä.  Jos voit käynnistää 
wc-huuhtelun ilman, että kosketat wc:tä, jos elegantit 
väriefektit lisäävät tunnelmallisuutta aikaan, minkä vietät 
kylpyhuoneessa, tai jos epämiellyttävät hajut on tehok- 
kaasti suodatettu ennen kuin kukaan edes huomaa niitä, 
silloin se tarkoittaa, että sinulla on viimeisintä Geberit- 
saniteettimukavuutta kylpyhuoneessasi. Ja koska kes-
tävyys ja luotettavuus ovat yhtä tärkeitä Geberitille kuin 
hyvä muotoilu, voit nauttia valinnoistasi monia vuosia 
eteenpäin.
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→
KOSKETETTU TUHAT KERTAA

Pneumaattiset Geberit-etähuuhtelupainikemallit 
01 ja 10 ovat olleet kovassa testissä vuosien 

ajan. Tekniikka perustuu paineilmaan  
(ei sähkövirtaan).

←
JALOSTETTU KOSKETUS 
Hydraulisen nostimen ansiosta, vain  
pieni painallus malli70-etähuuhtelupainik-
keeseen riittää käynnistämään huuhtelun. 
Eikä tämä tarvitse sähkövirtaa.

→
HILLITTYYN SISUSTUKSEEN

Saatavana eri väreissä ja tuotemateriaaleissa, 
Geberit-huoltoluukun peitelevyt avaavat  

täysin uusia sisustusmahdollisuuksia.  
Laatoitettava malli on saatavilla erityisen  

hillittyyn sisustukseen.

Optimaalinen ratkaisu. Huolimatta rakennustilanteesta, 
etähuuhtelupainikkeen valitseminen voi olla optimaalinen 
ratkaisu. Esimerkiksi, jos sisustus edellyttää pientä ja 
eleganttia huuhtelupainiketta, voi etähuuhtelupainikkeen 
sijoittaa huomaamattomasti säiliöstä erilleen, tai jos  
käytössä on Geberit Omega -seinä-wc-elementin  
matala malli, missä asennuskorkeus aiheuttaa wc- 
kannen osumisen eteen asennettuun huuhtelupainikkee-
seen. Tällaisissa tapauksissa, Geberit tarjoaa monenlaisia 
etähuuhtelupainikkeita, jotka käyttävät pneumatiikkaa  
ja jotka voidaan asentaa 1,70 metrin etäisyydelle säiliöstä. 

GEBERIT-ETÄHUUHTELUPAINIKKEET

YLIVOIMAISTA
MUKAVUUTTA

→ ETÄHUUHTELU
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Vedä huuhtelupainike sivuun, lisää raikastinpuikko ja aseta huuhtelupai-
nike paikoilleen.  Näin helppoa on varmistaa wc:n raikkaus viikoiksi raikastin-
puikolla. Raikastinkehys on yhteensopiva suurimman osan Geberit Sigma  
-sarjan huuhtelupainikkeiden kanssa ja sen voi asentaa myös jälkikäteen. Se 
ohjaa raikastinpuikon kourua pitkin tiettyyn kohtaan huuhtelusäiliössä juuri  
veden pinnan alapuolelle. Säiliössä puikko sulaa hitaasti veteen ja varmistaa 
puhtaan ja hygieenisen huuhtelun wc-kulhoon samalla, kun se antaa raikkaan 
tuoksun WC-tilaan jokaisella huuhtelulla. 

1 Ei voi olla enää helpompaa: vedä huuhtelupainike sivuun. 
2 Lisää raikastinpuikko kehykseen huuhtelupainikkeen takana. 
3 Laita huuhtelupainike paikoilleen ja nauti raikkaudesta jokaisella huuhtelulla. 

 GEBERIT DUOFRESH 
 -RAIKASTINKEHYS

HYGIENISTÄ  
RAIKKAUTTA
VIIKOIKSI

→  RAIKASTINKEHYS RAIKASTINPUIKKOJA VARTEN

1

2

3
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Epämiellyttävät hajut WC:ssä kuuluvat menneisyyteen.   
Ratkaisu, mikä on jo pitkään ollut jokaisen keittölieden yläpuo-
lella, on nyt myös käytettävissä kylpyhuoneissa. Se on tehokas 
keino päästä eroon epämiellyttävistä hajuista. Geberit DuoFresh  
-hajunpoistomoduuli poistaa pahanhajuisen ilman suoraan 
wc-kulhosta, puhdistaa sen keraamisessa suodattimessa ja 
palauttaa ilman sen jälkeen raikkaana huoneeseen. Toiminto on 
erittäin tehokas, koska se estää hajujen leviämisen kylpyhuo-
neeseen ilman hajusteita, tulitikkujen raapimista tai  
ikkunan avaamista. Lähestymissensorin ansiosta hajunpoisto-
toiminto käynnistyy aina, kun joku istuu wc-istuimelle. Hajun-
poisto on siksi myös erinomainen toiminto vieras-wc:ssä.  
Etuna on myös muita lisämukavuuksia, kuten LED-mukavuus-
valo ja raikastinkehys raikastintikkuja varten. Geberit DuoFresh 
-hajunpoistomoduuli voidaan helposti asentaa Geberit Sigma 
-säiliöön ja se voidaan yhdistää monien eri Sigma-huuhtelupai-
nikkeiden kanssa. Hajunpoistomoduuli tarvitsee sähköliitännän. 

RAIKASTA ILMAA
KAIKILLE

→ HAJUNPOISTO

Keraaminen suodatin ja raikastinkehys ovat helposti 
käytettävissä huuhtelupainikkeen takana.

Keraaminen suodatin puhdistaa ilman perusteellises-
ti. Hiljainen tuuletin puhaltaa raikkaan ilman takaisin 
huoneilmaan. 

Lisäetuina on LED-mukavuusvalo. Aivan huuhtelupai-
nikkeen alla oleva pehmeä valo ohjaa pimeällä WC:-
hen - kuinka täydellistä.

Epämiellyttävät hajut poistetaan jo niiden alkulähteiltä. 
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Kun etsit hygieniaa ja raikkautta ilman 
kompromisseja. Tarjoamme huuhtelun, 
joka suorittaa sen koskettamattomasti. 
Ilman napin painallusta. Ilman  
kosketusta. Ja siksi aina hygienisesti.

→ KOSKETUSVAPAA

KOSKETUSVAPAA TOIMINTO

ESTEETTISESTI
HYGIENISTÄ

Kosketusvapaat wc:n ja  
urinaalien huuhtelupainikkeet on  

saatavana toisiinsa yhteenso-
pivina.
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Sähköliitännät yleistyvät ja tulevat standardeiksi.  Loppujen  
lopuksi odotat kylpyhuoneesi kuvastavan omia vaihtuvia tarpeitasi, 
kuten myös tulevaisuuden trendejä. Geberit-wc-asennuselementeissä 
on varauduttu jo tulevaisuuteen. Ne mukautuvat kaikkiin muutoksiin 
mitä halutaan tulevaisuudessa, kuten esimerkiksi Geberit AquaClean 
-pesu-wc:n jälkiasennukseen, mukavuutta lisäävään hajunpoistotoi-
minnon tai kosketusvapaan Geberit Sigma80 -huuhtelupainikkeen 
asennukseen.

1  Geberit DuoFresh -hajunpoistomoduuli asennettuna, jossa on integroitu mukavuusvalo.  
Yhteensopiva monien Sigma-huuhtelupainikkeiden kanssa.

2 Kosketusvapaa Geberit Sigma80 -huuhtelupainike, peililasi.

3 Geberit AquaClean Mera -pesu-wc - erinomainen muotoilu ja monia mukavuutta lisääviä toimintoja. 

TÄMÄN PÄIVÄN WC:T
LIIKKUVAT AJASSA

1

2

3
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Esitteessä esitetyt huuhtelupainikkeiden värit voivat poiketa painoteknisistä syistä 
oikeiden huuhtelupainikkeiden väreistä. Oikeudet tuotemuutoksiin pidätetään. 


