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Nadčasový dizajn 
pre vašu kúpeľňu.  

Svoje predstavy o novej kúpeľni 
môžete uskutočniť rôznymi spô-
sobmi. So sanitárnym modulom 
Geberit Monolith pre WC vytvo-
ríte kúpeľňu s čistým a kvalitným 
dizajnom. Vďaka jedinečnému 
spojeniu špičkového vzhľadu 
a funkčnosti ponúka tento model 
omnoho viac než je zrejmé na 
prvý pohľad. Je možné ho kombi-
novať s väčšinou bežne dostup-
ných zariaďovacích predmetov. 
Navyše je zvyčajne možné rýchlo 
napojiť existujúce potrubné 
rozvody bez nutnosti zásahov do 
stavebnej konštrukcie, čo isto 
ocení každý, kto podstupuje 
väčšiu rekonštrukciu kúpeľne. 
S modulom Geberit Monolith sa 
môžete slobodne a bez väčšej 
námahy realizovať ako dizajnér 
svojej vlastnej kúpeľne.
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Modul Geberit Monolith je kompa-
tibilný s keramickými zariaďovací-
mi predmetmi väčšiny výrobcov. 
Preto máte veľkú slobodu pokiaľ 
ide o vzhľad a stavebné riešenie 
vašej kúpeľne. Čelný sklenený pa-
nel si môžete navyše zvoliť z troch 
rôznych farebných vyhotovení. To 
je ďalší spôsob ako vniesť do kú-
peľne svoj osobný vkus.

Viac priestoru.
Veľa možností.
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Farby

umbra (SQ) biela (SI) čierna (SJ) zelenkavá (SL)

Jednoduchá montáž. 
Prehľad sanitárnych modulov Monolith. 

Pri projektovaní svojej kúpeľne nenechajte nič na 
náhodu. Tento prehľad všetkých farebných a tvaro-
vých vyhotovení sanitárnych modulov Monolith a ich 
rozmerov vám pomôže pri vašom plánovaní.

Výška 101 Výška 114

Pre závesné WC 

zelenkavá 131.022.SL.1
biela 131.021.SI.1
 131.022.SI.1 
čierna 131.021.SJ.1
 131.022.SJ.1
umbra 131.021.SQ.1
 131.022.SQ.1

biela 131.031.SI.1
čierna 131.031.SJ.1
umbra 131.031.SQ.1

Pre stojacie WC

zelenkavá 131.003.SL.1
biela 131.002.SI.1
 131.003.SI.1 
čierna 131.002.SJ.1
 131.003.SJ.1
umbra 131.002.SQ.1
 131.003.SQ.1

biela 131.033.SI.1
čierna 131.033.SJ.1
umbra 131.033.SQ.1

Pre Geberit  
AquaClean  
8000/8000plus

biela 131.023.SI.1
 131.024.SI.1 
čierna 131.023.SJ.1
 131.024.SJ.1
umbra 131.023.SQ.1
 131.024.SQ.1

biela 131.032.SI.1
čierna 131.032.SJ.1
umbra 131.032.SQ.1

WC modely

Sanitárny modul Geberit Monolith pre WC 
ponúka ekologicky úspornú technológiu 
splachovania dvoma množstvami vody 
a je možné použiť rôzne stojacie alebo 
závesné WC misy. Na tento cenami oven-
čený dizajnový kúsok je možné tiež 
nainštalovať toalety Geberit AquaClean 
8000 a 8000plus , ktoré vás šetrne očis-
tia vodou.

Geberit Monolith pre WC
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