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Geberit falsík alatti öblítőtartály
Áttekintő táblázat

Áttekintõ táblázatÁttekintő táblázat: Geberit Sigma termékek

Sigma01 Sigma10 Sigma20 Sigma40 Sigma50

109.300.00.5 ✓ ✓ ✓ ✓

109.771.00.1 ✓ ✓ ✓ ✓

Ta
rto

zé
k

115.610.00.1 ✓ ✓ ✓ ✓

240.938.00.1 ✓ ✓ ✓ ✓

242.555.00.1 ✓

242.525.00.1 ✓
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Geberit falsík alatti öblítőtartály
Áttekintő táblázat

Sigma60 Sigma70
Sigma70 

távvezérlő
Sigma80 Tango Bolero

Sigma 
takarólap

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Geberit falsík alatti öblítőtartály
Áttekintő táblázat

Áttekintő táblázat: Geberit Omega termékek

Áttekintő táblázat: Geberit Delta termékek

Omega20 Omega30 Omega60 Omega70 Omega takarólap

109.040.00.1 ✓

109.050.00.1 ✓

109.060.00.1 ✓

Ta
rto

zé
k

240.058.00.1 ✓ ✓

Delta21 Delta11 Delta50 Delta40 Delta15 Delta20

109.100.00.1

✓

Ta
rto

zé
k

240.938.00.1
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Geberit falsík alatti öblítőtartály
Áttekintő táblázat

WELL - Water Efficiency Label a termékek osztályozási rendszere az Európai higiéniai 
berendezésekre vonatkoztatva, mely a felelősségteljes vízfelhasználás alapján 
osztályoz. Két kategóriába sorolható: WELL Home és WELL Public, háztartási,- vagy 
közösségi felhasználásra beépített termékek. A WELL Home a vízátfolyás és a víz 
hőmérséklete alapján, míg a WELL Public vízátfolyás, víz hőmérséklet és a 
csaptelepek zárási ideje alapján osztályoz.
A WELL matrica kapcsolódó irányelvei:
• a felhasználó vagy üzemeltető azonnal felismeri a termék vízfelhasználás-

hatékonyságát a matricán jelzett sávozott kategória alapján
• az értékelési rendszer könnyen átteinthető

Geberit falsík alatti öblítőtartály
Geberit falsík alatti Sigma 12cm-es típusú öblítőtartály

109.300.00.5
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Geberit falsík alatti öblítőtartály
Geberit Sigma 12cm-es tartály

Geberit Sigma 12cm-es tartály

Geberit falsík alatti Sigma 12cm-es típusú 
öblítőtartály

✔ Falsík alatti kivitel
✔ Talpon álló WC-hez 
✔ Magánterületen, közösségi helyiségekben és 

közterületeken való alkalmazásra
Tulajdonságok
• Formafújási technológiával készült (hézag,- és 

résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
• Elölről történő működtetés
• 2 mennyiséges öblítés Sigma80, Sigma70, 

Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 vagy 
Bolero működtető nyomólappal 

• 1 mennyiséges öblítés Sigma10 nyomólappal 
• Öblítés/Stop működtetés Tango nyomólapokkal
• Állítható öblítővíz-mennyiség
• Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
• Szerszám nélküli készreszerelhető és 

szervizelhető falsík alatti öblítőtartály 
• Szerszám nélkül visszatörhető csempézősablon 

és felszerelhető törmelék elleni védőfedél
• Az építési törmelék elleni védőfedél védi a 

csempézősablont nedvességtől és a kosztól 
• Hangszigetelt működtető pálca (nyomólap alatt) 

gyorsan, szerszám nélkül szerelhető

• Falsík alatti öblítőtartály páralecsapódás ellen 
szigetelt

• Vízcsatlakozási lehetőség hátul vagy felül 
középen

• Szerszám nélkül felszerelhető és elzárható 
univerzális sarokszelep, MeplaFix kompatibilis 

• Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a 
sarokszeleppel

• Bedugott öblítőív
• Előszerelt sarokprofil

Termékjellemzők

Szállítási terjedelem
vízcsatlakozás R 1/2" kézikerékkel ellátott 
sarokszeleppel, törmelék elleni védőfedél a 
szerviz nyíláshoz, öblítőív törmelék elleni 
védőfedéllel, törmelék elleni védődugó öblítőcső 
számára, 2 rögzítő vas, 2 sarokprofil, 
rögzítőanyag
Nem része a terméknek: nyomólap

Rendelési információk

Geberit Sigma 12cm-es tartály

41

108

51

1045

235

23

100

R1/2

44

30

135

0

365

845

41

0

100

12 2-9

Víznyomás tartomány 0,1–10 bar

A víz maximális üzemi hőmérséklete 25 °C
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l
Öblítés/Stop öblítővíz-mennyiség 4,5 / 6 / 7,5 l

Cikkszám Nettó listaár
[Ft/db]

109.300.00.5 42 950



Geberit termékkatalógus 2014 / 2015 11

Geberit falsík alatti öblítőtartály
Geberit Sigma 8cm-es tartály

Geberit Sigma 8cm-es tartály

Geberit falsík alatti Sigma 8cm-es típusú 
öblítőtartály

✔ Hagyományos falazatba
✔ Talpon álló WC-hez 
✔ Falsík alatti kivitel

Tulajdonságok
• Formafújási technológiával készült (hézag,- és 

résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
• Falsík alatti öblítőtartály páralecsapódás ellen 

szigetelt
• Falsík alatti öblítőtartály az egyszerű szerelés és 

szerszám nélküli szerviz munkálatok érdekében
• Szerszám nélkül visszatörhető csempézősablon 

és felszerelhető törmelék elleni védőfedél
• Szerszám nélkül felszerelhető és elzárható 

univerzális sarokszelep, MeplaFix kompatibilis 
• Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a 

sarokszeleppel
• 2 mennyiséges öblítés Sigma80, Sigma70, 

Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 vagy 
Bolero működtető nyomólappal 

• Öblítés/Stop működtetés Tango nyomólapokkal

• 1 mennyiséges öblítés Sigma10 nyomólappal 
• Bedugott öblítőív
• Állítható öblítővíz-mennyiség
• Vízcsatlakozás fent, oldalt vagy bal oldalon
• Az öblítőív felfelé 2 cm-rel és lefelé 1 cm-rel 

állítható
• Sarokszelep cserélhető szelepszárral

Termékjellemzők

Szállítási terjedelem
vízcsatlakozás R 1/2" kézikerékkel ellátott 
sarokszeleppel, törmelék elleni védőfedél a 
szerviz nyíláshoz, bedugott öblítőív öblítőcső 
tartóval, vakolattartó háló, rögzítőanyag, 2 rögzítő 
vas, törmelék elleni védődugó öblítőív számára
Nem része a terméknek: nyomólap

Rendelési információk

Geberit Sigma 8cm-es tartály

0

R1/2

8

505

595

67–82

max.–15

87

8
X

110

8 1–5

110

0

87

Víznyomás tartomány 0,1–10 bar

A víz maximális üzemi hőmérséklete 25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

6 / 9 l

Kis öblítővíz-mennyiség 3 l
Öblítés/Stop öblítővíz-mennyiség 6 / 9 l

Cikkszám Nettó listaár
[Ft/db]

109.771.00.1 38 200
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Geberit falsík alatti öblítőtartály
Geberit Omega tartály

Geberit Omega tartály 

Geberit Omega falsík alatti öblítőtartály, 
82 cm, fentről/elölről működtethető új

✔ Falsík alatti kivitel
✔ Falazott falakhoz
✔ Részben magas, szerelt előtétfalakba történő 

beépítésre
✔ Talpon álló vagy fali WC-hez
✔ 2 mennyiséges öblítéshez

Tulajdonságok
• Formafújási technológiával készült (hézag,- és 

résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
• Páralecsapódás ellen szigetelt, felülről vagy 

elölről működtethető falsík alatti öblítőtartály
• Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
• Hegesztett öblítőív
• A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és 

szerviz munkálatok szerszám nélkül 
elvégezhetők

• Vízcsatlakozás oldalt balra vagy a hátul balra
• Az építési törmelék elleni védőfedél védi a 

csempézősablont nedvességtől és a kosztól 
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme 

méretezhető
• Csak Omega nyomólap családdal működtethető

Termékjellemzők

Szállítási terjedelem
R 1/2 vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix 
adapterrel, integrált sarokszeleppel és 
kézikerékkel, ø 90 mm méretű bekötő készlet a 
WC-hez , WC lefolyóív, PE-HD, ø 110 mm, 
törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, 2 db 
törmelék elleni védődugó, 2 db rögzítőprofil, 
rögzítőanyag
Nem része a terméknek: nyomólap

Rendelési információk

Rendelhető: 2014.07.01.-től
megjegyzés:
• szállítási terjedelem ø 90/110 mm lefolyóív vagy 

ø 90 mm WC lefolyóív + ø 90/110 mm átmeneti 
idom

Geberit Omega tartály

416

44

≥ 30

0

R½

X

395

335

12

45

3

≥ 3

≥ 12

9

9

0

Mértékadó térfogatáram 0,11 l/s
Minimális víznyomás 0,5 bar

Minimális víznyomás 50 kPa

Víznyomás tartomány 0,1–10 bar

Víznyomás tartomány 10–1000 kPa

A víz maximális üzemi hőmérséklete 25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Cikkszám Nettó listaár
[Ft/db]

109.040.00.1 55 750



Geberit termékkatalógus 2014 / 2015 13

Geberit falsík alatti öblítőtartály
Geberit Omega tartály

Geberit Omega falsík alatti öblítőtartály, 
98 cm, fentről/elölről működtethető új

✔ Falsík alatti kivitel
✔ Falazott falakhoz
✔ Részben magas, szerelt előtétfalakba történő 

beépítésre
✔ Talpon álló vagy fali WC-hez
✔ 2 mennyiséges öblítéshez

Tulajdonságok
• Formafújási technológiával készült (hézag,- és 

résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
• Páralecsapódás ellen szigetelt, felülről vagy 

elölről működtethető falsík alatti öblítőtartály
• Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
• Hegesztett öblítőív
• A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és 

szerviz munkálatok szerszám nélkül 
elvégezhetők

• Vízcsatlakozás oldalt balra vagy a hátul balra
• Az építési törmelék elleni védőfedél védi a 

csempézősablont nedvességtől és a kosztól 
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme 

méretezhető
• Csak Omega nyomólap családdal működtethető

Termékjellemzők

Szállítási terjedelem
R 1/2 vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix 
adapterrel, integrált sarokszeleppel és 
kézikerékkel, ø 90 mm méretű bekötő készlet a 
WC-hez , WC lefolyóív, PE-HD, ø 110 mm, 
törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, 2 db 
törmelék elleni védődugó, 2 db rögzítőprofil, 
rögzítőanyag
Nem része a terméknek: nyomólap

Rendelési információk

Rendelhető: 2014.07.01.-től
megjegyzés:
• szállítási terjedelem ø 90/110 mm lefolyóív vagy 

ø 90 mm WC lefolyóív + ø 90/110 mm átmeneti 
idom

416

44

≥ 30

0

R½

X

395

486

12

45

3

≥ 3

≥ 12

9

9

0

Mértékadó térfogatáram 0,11 l/s
Minimális víznyomás 0,5 bar

Minimális víznyomás 50 kPa

Víznyomás tartomány 0,1–10 bar

Víznyomás tartomány 10–1000 kPa

A víz maximális üzemi hőmérséklete 25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Cikkszám Nettó listaár
[Ft/db]

109.050.00.1 55 750
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Geberit falsík alatti öblítőtartály
Geberit Omega tartály

Geberit Omega falsík alatti öblítőtartály, 
112 cm, fentről/elölről működtethető új

✔ Falsík alatti kivitel
✔ Falazott falakhoz
✔ Részleges vagy mennyezetig érő előtétfalakba 

történő beépítéshez
✔ Mennyezetig érő installációs falakba való 

beépítésre
✔ Talpon álló vagy fali WC-hez
✔ 2 mennyiséges öblítéshez

Tulajdonságok
• Formafújási technológiával készült (hézag,- és 

résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
• Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti 

öblítőtartály elölről történő működtetéssel
• Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
• Hegesztett öblítőív
• A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és 

szerviz munkálatok szerszám nélkül 
elvégezhetők

• Vízcsatlakozás oldalt balra vagy a hátul balra
• Az építési törmelék elleni védőfedél védi a 

csempézősablont nedvességtől és a kosztól 
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme 

méretezhető
• Csak Omega nyomólap családdal működtethető

Termékjellemzők

Szállítási terjedelem
R 1/2 vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix 
adapterrel, integrált sarokszeleppel és 
kézikerékkel, ø 90 mm méretű bekötő készlet a 
WC-hez , WC lefolyóív, PE-HD, ø 110 mm, 
törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, 2 db 
törmelék elleni védődugó, 2 db rögzítőprofil, 
rögzítőanyag
Nem része a terméknek: nyomólap

Rendelési információk

Rendelhető: 2014.07.01.-től
megjegyzés:
• szállítási terjedelem ø 90/110 mm lefolyóív vagy 

ø 90 mm WC lefolyóív + ø 90/110 mm átmeneti 
idom

416

44

≥ 30

0

R½

X

395

575

12

0

45

≥ 12

9

Mértékadó térfogatáram 0,11 l/s
Minimális víznyomás 0,5 bar

Minimális víznyomás 50 kPa

Víznyomás tartomány 0,1–10 bar

Víznyomás tartomány 10–1000 kPa

A víz maximális üzemi hőmérséklete 25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Cikkszám Nettó listaár
[Ft/db]

109.060.00.1 55 750



Geberit termékkatalógus 2014 / 2015 15

Geberit falsík alatti öblítőtartály
Geberit Delta tartály

Geberit Delta tartály 

Geberit Basic falsík alatti Delta típusú 
öblítőtartály

✔ Talpon álló WC-hez 
✔ Magánterületen, közösségi helyiségekben és 

közterületeken való alkalmazásra
✔ Falsík alatti kivitel

Tulajdonságok
• Formafújási technológiával készült (hézag,- és 

résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
• Elölről történő működtetés
• Beépítési mélység: 12 cm
• Falsík alatti öblítőtartály páralecsapódás ellen 

szigetelt
• Nagy öblítővíz-mennyiség beállítható
• Kis öblítővíz-mennyiség rögzítetten be van 

állítva
• Vízcsatlakozás hátul középen / fent bal oldalon 
• Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a 

sarokszeleppel
• Bedugott öblítőív
• Előszerelt sarokprofil
• Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
• 2 mennyiséges öblítés Delta50, Delta21 vagy 

Delta20 működtető nyomólap segítségével 
• Öblítés-stop működtetés Delta40, Delta11, 

Delta15 működtető nyomólappal

Termékjellemzők

Szállítási terjedelem
Bedugott öblítőív, 290 mm, öblítőcső tartóval, 2 
sarokprofil, 2 rögzítő vas, R 1/2" sarokszelep 
rádugható adapterrel, töltőszelep 2 mennyiséges 
öblítéshez, építési törmelék elleni védelem 
szerviznyíláshoz, polisztirén hab, törmelék elleni 
védődugó öblítőcső számára, rögzítőanyag
Nem része a terméknek: nyomólap

Rendelési információk

Geberit Delta tartály

41

108

445

1045

235

23

100

R1/2

44

30

135

105

0

365

845

0

100

12 1-9

X

Víznyomás tartomány 0,1–10 bar

A víz maximális üzemi hőmérséklete 25 °C
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3,5 l

Cikkszám Nettó listaár
[Ft/db]

109.100.00.1 35 700
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Geberit falsík alatti öblítőtartály
Kiegészítők

Kiegészítõk

Átépítő készlet 110.700 tartályhoz

Szállítási terjedelem
törmelék elleni védőfedél, emelőharang, 
himbaegység, lefogó, öblítőszelep kosár

Rendelési információk

Rendelhető: 2014.04.01.-től

Geberit öblítőszelep Sigma 12cm-es 
öblítőtartályhoz

✔ Sigma 12cm-es falsík alatti öblítőtartályhoz

Tulajdonságok
• 2 mennyiséges öblítés

Rendelési információk

Geberit rögzítőszett könnyűszerkezetes 
falhoz, Sigma 8 cm-es öblítőtartályhoz

✔ Geberit Sigma 8cm-es és Unica 
öblítőtartályokhoz, gipszkarton falba

Tulajdonságok
• Állítható szerelőlap
• Öblítőartály rögzítősín

Szállítási terjedelem
rögzítőanyag

Rendelési információk

Kiegészítők

Cikkszám Nettó listaár
[Ft/db]

240.516.00.1 11 050

Cikkszám Nettó listaár
[Ft/db]

240.622.00.1 2 950

Cikkszám Nettó listaár
[Ft/db]

241.845.00.1 9 900
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Geberit falsík alatti öblítőtartály
Kiegészítők

Geberit bekötőkészlet padlón álló WC-hez

✔ Öblítőcső (falsík alatti) és a WC csésze összekötésére

Szállítási terjedelem
harmonika tömítés

Rendelési információk

Geberit öblítőcső készlet fali WC-hez

✔ ø 45 mm méretű csonkokhoz

Termékjellemzők

Szállítási terjedelem
tömítés

Rendelési információk

Cikkszám dØ
[mm]

d1Ø
[mm]

d2Ø
[mm]

Szín Nettó listaár
[Ft/db]

118.026.11.1 44 40 55 alpin fehér 3 900

118.026.21.1 44 40 55 fényes króm 4 000

Alapanyag PP 

Cikkszám dØ
[mm]

L
[cm]

l
[cm]

Szín Nettó listaár
[Ft/db]

152.434.16.1 45 18,5 16 fekete 2 250

d d1

8

85

35

d2

25

d1

d

l

L

55
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Geberit falsík alatti öblítőtartály
Kiegészítők

Geberit hangcsillapító készlet fali WC és bidé számára

Szállítási terjedelem
2 db hangszigetelő alátét, 2 db alátét

Rendelési információk

Geberit S WC bekötő ív

Termékjellemzők

Szállítási terjedelem
ajakos tömítés EPDM, EPDM gumi tömítőmandzsetta, Tangit PVC-U speciális ragasztóanyag

Rendelési információk

Cikkszám Nettó listaár
[Ft/db]

156.050.00.1 2 450

Alapanyag PVC 

Cikkszám dØ
[mm]

diØ
[mm]

NÁ H
[cm]

L
[cm]

Szín Nettó listaár
[Ft/db]

388.350.29.1 90 100 - 105,6 90 16,7 14,5 - 34,5 szürke 10 850

388.351.29.1 90 100 - 105,6 90 16,7 13   - 33,4 szürke 10 350

40

42

d
L

H

di
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