
KAHDEN 
MAAILMAN PARHAAT 
OMINAISUUDET
YHDESSÄ

GEBERIT ONE 



150 vuoden ajan olemme pyrkineet 
jatkuvasti kehittymään ja kehittämään.

Haluamme parantaa elämänlaatua 
tarjoamalla uudenlaisia ratkaisuja 
koko kylpyhuoneeseen. Meille on tär-
keää, että jokainen innovaatio edistää 
tätä tarkoitusta eikä ole vain muutos 
pelkän muuttamisen vuoksi. Nyt siir-
rymme seuraavaan vaiheeseen ja yh-
distämme saniteettitekniikan tietotai-
tomme seinän edessä olevaan 
design-osaamiseemme. Näin luomme 
uusia standardeja.

JATKUVAN 
KEHITYKSEN TULOS

32 



GEBERIT ONE
Geberit ONE -sarja yhdistää kahden eri maailman parhaat 
puolet ja tarjoaa täysin integroidun sekä kattavan ratkai-
sun koko kylpyhuonetta varten. Ratkaisu on toteutettu  
integroimalla eri komponentteja seinään. Geberit ONE 
-sarjaa varten on yhdistetty monta toimintoa yhdeksi jär-
jestelemäksi. Se loistaa siten monilla ominaisuuksillaan, 
joista osa on selvästi näkyvissä ja osa huomaamattomia. 
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TAATTUA 
TIETOTAITOA  
SEINÄN TAKANA
Vuosien aikana Geberit-asennusjärjestelmät ovat saaneet vankan 
aseman ammattilaisten parissa, jotka arvostavat järjestelmien 
täydellistä toimivuutta, yksinkertaisuutta ja erinomaista laatua. 
Geberit ONE parantaa asennusseinän käyttöä lisäelementeillä ja 
johdonmukaisella järjestelmään yhdistämisellä. 

6 7



MUOTOILU JA 
TOIMIVUUS SEINÄN 
EDESSÄ
Yksinkertainen tyyli luo uudenlaisen lähestymistavan elämään. 
Geberit ONE -sarjan minimalistinen muotoilu vakuuttaa joka suh-
teessa, ja sen erinomaisten toimintojen ansiosta kylpyhuoneen 
puhdistamiseen tarvittava aika vähenee.
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OPTIMOITU  
TILANKÄYTTÖ
Geberit ONE yhdistää taitavasti seinän takana olevan tekniikan tieto-
taidon seinän edessä näkyvään design-osaamiseen. Asennusseinää 
käytetään entistä enemmän saniteettitekniikan kotelointiin ja säilytys-
tilana. Näin saadaan tehokkaasti enemmän tilaa ja avara vaikutelma 
kylpyhuoneeseen.
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INNOVAATIOTA  
JOKAISESSA 
YKSITYISKOHDASSA PEILIKAAPPI

Uuden asennuselementin ansiosta 
Geberit ONE -peilikaappi häviää 
seinän sisälle ja jättää pesualtaan 
yläpuolelle vapaata tilaa.

SEINÄHANA
Seinähanan ansiosta koko pesual-
las pysyy vapaana ja se on helpom-
pi puhdistaa, kun lika ei pääse ker-
tymään hanan ympärille.

POSLIININEN PESUALLAS
400 mm syvä, kapea posliini-
nen Geberit ONE -pesuallas 
tarvitsee vain hyvin vähän tilaa.

GEBERIT DUOFRESH -MODUULI
Hajunpoistotoiminnolla ja mukavuusva-
lolla varustettu uusi Geberit DuoFresh 
-moduuli voidaan myös jälkiasentaa.

SUIHKUHYLLYKKÖ
Asennusvalmis suihkuhyllykkö yksin-
kertaistaa sekä suunnittelua että 
asennusta.

SUIHKUSEINÄ
Uuden asennuselementin ansiosta 
Geberit-suihkuseinä on yhdistetty 
saumattomasti asennusseinäjärjes-
telmän suunnittelu- ja asennuspro-
sesseihin.

SEINÄKAIVO
Suihkun seinäkaivo mahdollistaa 
koko lattian yhtenäisen laattapinnan, 
ja se on täysin integroitu asennussei-
näjärjestelmään.

ALAKAAPPI
Vesilukko asennetaan toimintarasiaan 
asennusseinän sisälle, mikä tekee  
Geberit ONE -alakaapista tilaihmeen, 
vaikka se onkin mitoiltaan pieni.

WC-ISTUIN
TurboFlush-huuhtelutekniikka ja huuhte-
lukaulukseton sisäosa varmistavat pe-
rusteellisen ja hiljaisen huuhtelun.
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TOIMINNALLISET   
ELEMENTIT
Geberit ONE -kylpyhuoneessa pesuallasalueen eri ele-
mentit – pesuallas, vesilukko, hana, peilikaappi ja alakaap-
pi – eivät vie tilaa juuri lainkaan. Tämä on mahdollista 
asennusseinäjärjestelmän ja seinän eteen asennettavien 
kalusteiden saumattoman yhteensopivuuden ansiosta. 

HYVÄ SIEPPARI
Jos jotain arvokasta sattuu putoa-
maan vesilukkoon, ”korunkerääjä” 
tulee apuun. Vesilukon ylempi kier-
rehattu avataan ja tippunut esine 
voidaan ottaa talteen.

HELPOMPI PUHDISTUS
Pohjaventtiilin kansi voidaan irrot-
taa helposti niin, että integroidun 
kampamaisen hiussihdin puhdis-
tus käy käden käänteessä.

PÄÄSY TARVITTAESSA
Toimintarasiaan on sijoitettu sekä vesiluk-
ko että ylivuotoventtiili. Näin seinän eteen 
saadaan enemmän tilaa. Irrotettavan kan-
nen ansiosta toimintarasiaan pääsee kä-
siksi koska tahansa.

OPTIMAALISEEN SIJOITUKSEEN
Uusi asennuselementti tekee Geberit 
ONE -seinähanan ja keraamisen pesual-
taan asennuksesta helppoa, tarkkaa ja 
varmaa.
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Seinään asennettava Geberit ONE -wc-istuin tekee 
vaikutuksen pienimpiä yksityikohtia myöten. Istuin on 
tyylikkään näköinen ja sen mittasuhteet ovat juuri oikeat. 

HIENOSTUNUT    
MUOTOILU

INTEGROITUA JOUSTAVUUTTA 
Geberit ONE -wc-istuimen korkeus on säädettävissä ilman asen-
nusseinän avaamista – ei vain asennettaessa, vaan myös vuosia 
sen jälkeen.

OPTIMAALISIN KIINNITYSTAPA
Uudelleen kehitetty kulmavaihde optimoidulla voimansiirrolla ta-
kaa nopean ja helpon asennuksen.

HUUHTELUKAULUKSETON JA TEHOKAS 
Posliinisen wc-istuimen huuhtelukaulukseton sisäosa ja  
TurboFlush-huuhtelutekniikka takaavat erinomaisen, hiljaisen 
huuhtelun. 
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ENEMMÄN   
MAHDOLLISUUKSIA
Suihkualueen osalta ihmisillä on erilaisia muotoilua koskevia 
vaatimuksia ja mieltymyksiä. Geberitin innovatiivisten ratkai-
sujen ansiosta nämä toiveet voidaan helposti toteuttaa. 

SUIHKUSEINÄ
Uuden asennuselementin ansiosta Geberit-suihku-
seinä yhdistetään saumattomasti asennusseinäjär-
jestelmän suunnittelu- ja asennusprosesseihin.

SEINÄKAIVO
Suihkutilojen Geberit-seinäkaivo sopii tyylikkäästi 
asennusseinään ja tasoittaa tien esteettömään kyl-
pyhuoneeseen.

SUIHKUHYLLYKKÖ
Esiasennetulla vesieristyslaipalla varustet-
tu Geberit-suihkuhyllykkö kuuluu asennus-
järjestelmään ja on siten helppo asentaa.
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Tekijänoikeudet. Ilman lupaa kopiointi tai julkaiseminen edes osittain kielletty, 
myös sähköisillä viestimillä. 
Geberit Oy, 11/2020

Geberit Oy
Tahkotie 1
01530 Vantaa

Puh. 010 662 300
asiakaspalvelu@geberit.com

www.geberit.fi


