GEBERIT-URINAALIJÄRJESTELMÄT

SOPII
KAIKKIIN TARPEISIIN

KAIKKI HYÖDYT
YHDESTÄ LÄHTEESTÄ
Joustavuus on Geberit-urinaalijärjestelmän tavaramerkki - järjestelmä on täydellinen
ratkaisu kaikkiin tarpeisiin ja rakennusprojekteihin. Valikoiman kokonaisvaltaisuus yksinkertaistaa merkittävästi urinaalien suunnittelua, asennusta ja huoltoa.

vettä säästävä

esteettinen

helppo asentaa

ympäristöystävällinen

joustava

luotettava

taloudellinen

hygieeninen

helppo huoltaa

Lue lisää Geberit-urinaalien
eduista ja toiminnosta:
www.geberit.fi/urinaali
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MONEEN SOPIVAT
KOMPONENTIT
YHTENÄINEN MUOTOILU
PIILOTETTU
URINAALIN OHJAUS

INTEGROITU
URINAALIN OHJAUS

Verkkovirta- tai paristokäyttöinen

Verkkovirta- tai paristokäyttöinen
tai itsenäisesti integroidulla
generaattorilla toimiva.

GEBERIT PREDA
-URINAALI

GEBERIT SELVA
-URINAALI

VEDETÖN KÄYTTÖ

GEBERIT TAMINA
-URINAALI

GEBERIT-URINAALIT
Yhtenäinen muotoilukonsepti
kompaktille Preda-urinaalille
ja vankalle Selva-urinaalille.
Mitoitukseltaan Tamina-urinaali
on sopiva saneerauskohteisiin.
←

Yhdistä miten haluat: Geberitin
urinaalit, urinaalin ohjaukset,
jakajat ja asennuselementit.
Esteettiset ratkaisut valetaan
yhdestä muotista. Ajattomasti
hienovarainen - täydellinen mihin
tahansa ympäristöön.
←
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GEBERIT-URINAALIEN
VÄLISEINÄT
Väliseinät on suunniteltu sopimaan yhteen Geberit-urinaalien
kanssa - saatavilla joko valkoisena muovisena tai eri väreissä
lasisena.
←

Malli01

Malli10

Malli30

Malli50

GEBERIT-URINAALIEN
HUUHTELUPAINIKKEET
Laaja valikoima malleja ja
toimintoja: kosketusvapaa ja
mekaaninen.
←
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MINIMAALISET
HUUHTELUMÄÄRÄT
Jokainen Geberit-urinaalijärjestelmän komponentti on kehitetty
huolellisesti ja linjattu, jotta voidaan varmistaa minimaalinen
vedenkulutus – ilman kompromisseja hygienian osalta.

VETTÄSÄÄSTÄVÄ KAIKENKATTAVA KONSEPTI
Huuhteluputken pää on suunniteltu tarkasti
sopimaan posliinin sisämittoihin. Tuloksena vettä
tarvitaan vain 0,5 litraa optimaaliseen huuhteluun.
Yksilöllisesti säädettävillä huuhteluohjelmilla,
kuten esimerkiksi intervallihuuhtelulla, voidaan
päästä jopa vielä pienempään vedenkäyttöön.

KESTÄVÄSTI YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN
Vähäinen luonnonvarojen käyttö edesauttaa korkeita
standardeja ja vaatimuksia kestävän rakentamisen
projekteissa ja optimoi ekotasapainoa rakennuksen
käytössä.

EI PIILOTETTUA LIKAA
Huuhtelukaulukseton posliini helpottaa
siivousta, parantaa hygieniaa ja estää
epämiellyttävät hajut.

IMUSUOJA TAI HYBRIDIHAJULUKKO
Kun imusuoja on suunniteltu normaaleille huuhtelumäärille, hybridihajulukko mahdollistaa täyden
toiminnan jopa pienillä vesimäärillä tai vedettömillä
toiminnoilla. Yhdenmukaisen rajapinnan ansiosta
toiminto voidaan vaihtaa koska vain.
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HELPPOHUOLTOINEN
MUOTO
Ratkaiseva etu huollon aikana on helppo pääsy kaikkiin toiminallisiin
elementteihin ilman, että urinaalia täytyisi irrottaa paikoiltaan.

NOPEA
huuhteluputken päähän pääsee käsiksi
edestä huollon tai puhdistuksen yhteydessä.
Tämä säästää aikaa ja rahaa.

SUORA PÄÄSY VIEMÄRIIN
hajulukkoon pääsee käsiksi yläkautta. Tämä tekee
huollosta ja puhdistuksesta nopeaa ja helppoa.

KÄYTÄNNÖLLINEN TELAKKA
Käytännöllinen telakka mahdollistaa helpon pääsyn
ohjausyksikköön koska vain. Ohjausyksikkö voidaan
irrottaa yhdellä kädellä. Automaattisen vesisulun
ansiosta vettä ei tarvitse sulkea erikseen.
Peräkkäisten asennusten käyttö on näin ollen taattu.
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SUORAVIIVAINEN
SANEERAUS
Vanhemmat Geberit-urinaalijärjestelmät voi nyt helposti vaihtaa uuteen
pienellä työmäärällä ja jopa ilman, että tarvitsee koskea rakennuksen
rakenteisiin käytännöllisen saneeraussetin ja uuden leveämmän
urinaalin ansiosta. Näin urinaali on käytössä takaisin hetkessä, mutta se
on myös uusinta uutta tekniikka. Lisäksi se myös vähentää käyttö- ja
huoltokuluja.

Helppo asentaa

Helppo huoltaa

GEBERIT TAMINA -URINAALI
Geberit Tamina -urinaalin muoto ja koko peittää
alleen vanhat reiät ja liitännät, kun vaihdetaan
pois normaali vanha urinaali.
←
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GEBERIT-SANEERAUSSETTI
Geberit-urinaalin huuhtelun ohjaus, joka on
asennettu seinän sisään, voidaan helposti
muuntaa viimeisimpään tuoteuutuuteen
käyttämällä sopivaa saneeraussettiä. Setti on
erityisesti kehitetty väliseinärakenteita varten,
jolloin se kestää jopa 150 kg painoa, mikä
myöskin vastaan nykystandardeja.
←
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Geberit Oy
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Puh. 010 662 300
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