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INNOVÁCIÓ
A MELLÉKHELYISÉGBEN

GEBERIT ONE WC-KERÁMIA
Dizájncsík: fehér
Cikkszám: 500.201.01.1
Listaár: 206 093 Ft

GEBERIT ONE WC-KERÁMIA
Dizájncsík: krómszínű
Cikkszám: 500.202.01.1
Listaár: 213 807 Ft

A feltüntetett árak 2020. április 1-től érvényes javasolt fogyasztói árak.
Az árak, a kínálat és az adatok visszavonásig érvényesek.

A Geberit ONE új generációs
öblítőperem nélküli fali WC
elegáns és tökéletesen arányos.
Kompakt külseje és falhoz simuló, zárt formatervű kerámiája
lenyűgöző. Kis és nagy méretű
fürdőszobákba egyaránt kiválóan illeszkedik. Az innovatív
TurboFlush öblítési technológia,
az öblítőperem nélküli kivitel,
valamint a QuickRelease
technológiájú, könnyedén eltávolítható WC-ülőke és -fedél
mind hozzájárulnak az egyszerű
tisztán tartásához.
www.geberit.hu/geberitone

GEBERIT ONE

INNOVÁCIÓ
A MELLÉKHELYISÉGBEN
Bemutatjuk a Geberit ONE új generációs WC-kerámiánkat. Újragondoltuk az öblítőperem nélküli WC-kerámiát, és megalkottuk a
Geberit ONE-t. Időtlen esztétikája számos fürdőszobai termékcsaláddal harmonizál, így sokoldalú felhasználási lehetőséget biztosít.
Az új fejlesztésű rögzítési technológia leegyszerűsíti a felszerelést,
és lehetővé teszi a magasság utólagos beállítását a falburkolat
leverése és a fal megbontása nélkül.

KÖNNYEDÉN TISZTÁN TARTHATÓ
A Geberit ONE WC-t sokkal könnyebben
tisztán lehet tartani, mint a hagyományos
WC-csészéket. Így az ügyfelek minden
tisztaságra és higiéniára vonatkozó igényének meg tud felelni. Ez nagy előny,
mert a fogyasztók 90 %-a számára ez a
legfontosabb kérdés.
A Geberit ONE öblítőperem nélküli
WC-kerámia a Geberit által kifejlesztett
TurboFlush technológiával rendelkezik.
Aszimmetrikus belső geometriája, az
oldalsó vízbevezetés és a víz optimalizált
áramlása a WC alapos és csendesebb
kiöblítését teszi lehetővé.
A kerámia külleme is igazán tetszetős,
zárt formatervének és a rejtett rögzítési
pontoknak köszönhetően.
A WC-ülőke és a fedél külön-külön, vagy
együtt is egy mozdulattal eltávolítható, az
egyszerű takarítás érdekében.
ÚJ FEJLESZTÉSŰ RÖGZÍTÉSI
TECHNOLÓGIA
A Geberit ONE beépítéséhez szükséges
szereléstechnika egy részét a WC-kerámia már előszerelten magába foglalja. Ez
sokkal gyorsabbá és könnyebbé teszi a
kivitelezési munkálatokat. A WC falra
rögzítése a WC-ülőke és -fedél felszereléséhez szükséges lyukakon keresztül
történik.
Az új szereléstechnika felfelé 3 cm, lefelé
1 cm magasságbeállítást tesz lehetővé

TURBOFLUSH ÖBLÍTÉSI
TECHNOLÓGIA
Öblítőperem nélküli belső geometria
gondoskodik a WC-kerámia alapos és
csendes kiöblítéséről.

utólag, amennyiben a vásárló későbbi
élethelyzete ezt megkívánná. A WCkerámia elhelyezkedésének magassága
utólag anélkül módosítható, hogy az
előtétfalat meg kellene bontani.
AQUACLEAN TUMA ÉS GEBERIT ONE
ÖSSZHANGJA
A Geberit AquaClean Tuma higiéniai
berendezés WC-kerámiára szerelhető
változata felszerelhető a Geberit ONE
WC-re.
ELŐNYÖK:
• TurboFlush öblítési technológia az
alaposabb és csendesebb WCöblítésért
• Peremmentes kivitel
• Könnyen tisztítható a zárt külső formatervnek és a rejtett rögzítésnek
köszönhetően
• Speciális KeraTect mázzal kapható
• A termék szettben kapható, mely a
WC-t, az ülőkét és fedelet, a hangcsillapító- és a rögzítőkészletet is
tartalmazza
• A WC-ülőke és -fedél egyetlen
mozdulattal, gombnyomás és szerszám
nélkül eltávolítható, majd visszatehető
• Új rögzítési technológia a gyors
összeszereléshez és a magasság
beállításához

INTEGRÁLT MAGASSÁGÁLLÍTÁS
A Geberit ONE WC magassága nemcsak
a telepítés során, hanem évekkel később
is állítható anélkül, hogy az előtétfalat
meg kellene bontani. Utólag +3/-1 cm
tartományban állítható.

REJTETT RÖGZÍTÉS
Az új fejlesztésű, speciális rejtett rögzítés
gyerekjátékká teszi a WC-kerámia felszerelését. A WC-csésze végső rögzítését, a
csavar meghúzását fentről végezzük, a
rendelkezésre álló nyílások segítségével,
melyekbe aztán a WC-ülőke és -fedél is
rögzítésre kerül.

