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Geberit Basic szerelőelemek
*Figyelem: A BASIC termékcsalád WC és vizelde szerelőelemei kizárólag Delta nyomólapokkal 
és Basic vizelde vezérlésekkel működtethetőek. Kompatibilitási táblázat a 5-6. oldalon. 
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Basic öblítőtartály Kombifi xBasic Duofi xBasic

Kép

Cikkszám 109.100.00.1 110.100.00.1 111.153.00.1 

Leírás Geberit Basic falsík alatti
WC tartály, talpon álló
kerámiához, Delta  
öblítőtartállyal.

Geberit KombifixBasic
WC szerelőelem fali WC
részére, Delta öblítőtartállyal.

Geberit DuofixBasic
WC szerelőelem fali WC
részére, Delta öblítőtartállyal.

Beépítés Hagyományos falazatokhoz,
be- és/vagy eléfalazáshoz.

Hagyományos falazatokhoz,
be- és/vagy eléfalazáshoz.

Könnyűszerkezetes és hagyo-
mányos falszerkezetekhez.

Tulajdonságok és előnyök Formafújási technológiával
készült (hézag és résmentes) 
nyomáspróbázott öblítőtar-
tály. Páralecsapódás ellen
szigetelt Delta falsík alatti 
öblítőtartály.

Formafújási technológiával
készült (hézag és résmentes) 
nyomáspróbázott öblítőtartály,
4 ponton rögzíthető
horganyzott szerelőkeret.
Páralecsapódás ellen
szigetelt Delta falsík alatti 
öblítőtartály.

Formafújási technológiával
készült (hézag és résmentes) 
nyomáspróbázott öblítőtartály, 
önhordó szerelőkeret porszórt 
felülettel, ultramarin kék színben. 
Páralecsapódás ellen szigetelt 
Delta falsík alatti öblítőtartály.

Működtetés Működtetés kizárólag
Geberit Delta
nyomólapokkal.*

Működtetés kizárólag
Geberit Delta
nyomólapokkal.*

Működtetés kizárólag
Geberit Delta
nyomólapokkal.*



Geberit Basic szerelőelemek
*Figyelem: A BASIC termékcsalád WC és vizelde szerelőelemei kizárólag Delta nyomólapokkal 
és Basic vizelde vezérlésekkel működtethetőek. Kompatibilitási táblázat a 5-6. oldalon. 

2

Duofi xBasic vizelde Falsík előtti szerelőkészlet
Falsík előtti szerelőkészlet
(komplett)

Kép

Cikkszám 111.665.00.5 111.839.00.1 111.813.00.1 

Leírás Geberit DuofixBasic
univerzális vizelde szerelő-
elem rejtett csatlakozású 
vizeldéhez

Geberit DuofixBasic falsík
előtti szerelőkészlet.

Geberit DuofixBasic
falsík előtti szerelőkészlet
- komplett.

Beépítés Könnyűszerkezetes és
hagyományos
falszerkezetekhez.

Hagyományos falazatok
elé. Duofix szerelőelemek
hagyományos falhoz való
rögzítésére.

Hagyományos falazatok elé, 
parapet fal kialakításához.
Duofix szerelőelemek
hagyományos falhoz való
rögzítésére.

Tulajdonságok és előnyök Önhordó szerelőkeret por-
szórt felülettel ultramarin
kék színben. A termék része
a vizelde leszívószifon
csatlakozó gumival.

Horganyzott, mélységben 
állítható 12-20 cm.

Horganyzott, mélységben 
állítható 12-20 cm.

Működtetés Működtetés kizárólag
Geberit Basic vizelde
vezérlésekkel.*

  



Geberit Duofi xBasic mosdó 
szerelőelemek
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Duofi x mosdó Duofi x mosdó

Kép

Cikkszám 111.471.00.1 111.464.00.1

Leírás DuofixBasic mosdó szerelőelem
álló csapteleppel szerelt fali
mosdó részére, 112 cm magas. 

DuofixBasic mosdó szerelőelem
álló csapteleppel szerelt fali mosdó 
részére.

Beépítés Könnyűszerkezetes vagy
falazott falba építhető.
Álló csapteleppel szerelt
mosdóhoz.

Kizárólag könnyűszerkezetes falba. 
Álló csapteleppel szerelt mosdóhoz.

Tulajdonságok és előnyök Szerelőkeret porszórt
felülettel, ultramarin kék
színben. Önhordó kialakítás.
Magasságban állítható
hangcsillapított lefolyóív
rögzítés.

Szerelőkeret porszórt felülettel, 
ultramarin kék színben.
Magasságban állítható hang-
csillapított lefolyóív rögzítés.
Univerzális 1/2“ menetes
falikorong.



Nyomólapok és vizeldevezérlések

Delta nyomólapok
A Basic termékcsalád az alapvető tömegigények kielégítésére nyújt tökéletes megoldást, a Geberittől megszokott magas műszaki 
színvonalon. A Basic termékekhez a Delta nyomólapcsalád alkalmazható. 

A Delta nyomólapok öblítés/stop és 2 mennyiséges öblítésű kivitelben is rendelkezésre állnak. A választékban egyaránt megtalál-
hatóak a kerek és a szögletes nyomógombok fehér, fényes króm és matt króm színekben, így igazodva az elképzelt látványvilághoz.

A Basic termékekre garantáljuk a hosszú üzembiztonságot és a 25 év alkatrészellátást.

öblítés típusa öblítés/stop
alapanyag műanyag ASA
115.120.11.1 fehér
115.120.21.1 fényes króm
115.120.46.1 matt króm

öblítés típusa 2 mennyiséges
alapanyag műanyag ASA
115.100.11.1 fehér
115.100.21.1 fényes króm
115.100.46.1 matt króm

öblítés típusa öblítés/stop
alapanyag rozsdamentes acél
115.101.00.1 szálcsiszolt felület

Delta11Delta40

Basic automata vizelde vezérlés Basic automata vizelde vezérlés

Delta20Delta21Delta50

Basic pneumatikus vizelde vezérlés

Delta15

öblítés típusa 2 mennyiséges
alapanyag műanyag ASA
115.125.11.1 fehér
115.125.21.1 fényes króm
115.125.46.1 matt króm

öblítés típusa öblítés/stop
alapanyag műanyag ASA
115.130.11.1 fehér
115.130.21.1 fényes króm
115.130.46.1 matt króm

vezérlés típusa infravörös
alapanyag könnyűfém öntvény
115.802.11.5 fehér, hálózati 
115.802.46.5 matt króm, hálózati 
115.804.11.5 fehér, elemes
115.804.46.5 matt króm, elemes

vezérlés típusa infravörös
alapanyag műanyag ASA
115.817.11.5 fehér, hálózati 
115.817.46.5 matt króm, hálózati 
115.818.11.5 fehér, elemes
115.818.46.5 matt króm, elemes

öblítés típusa 2 mennyiséges
alapanyag műanyag ASA
115.135.11.1 fehér
115.135.21.1 fényes króm
115.135.46.1 matt króm

vezérlés típusa pneumatikus
alapanyag műanyag ASA
115.820.11.5 fehér
115.820.46.5 matt króm
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 Nyomólap  Anyag  Öblítés
 Szerelőelem
 magasság

 Ismertetőjel
 A következő
 szerelőelemekkel
 építhető össze

Geberit működtető nyomólapok
Kompatibilitási táblázat
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 Sigma20
 115.778.xx.1

 Sigma10
 115.758.xx.5

 Sigma50
 115.788.xx.5

 Sigma01
 115.770.xx.5

 Bolero
 115.777.xx.1

 Tango
 115.760.xx.1

 Sigma60
 115.792.GH.1

 Sigma70
 115.620.xx.1

 Omega20
 115.085.xx.1

 Omega30
 115.080.xx.1

 Omega60
 115.081.xx.1

 Omega70
 115.083.xx.1
 115.084.xx.1

 műanyag:  ASA

 fém:
 könnyűfém
 öntvény

 fém:
 könnyűfém
 öntvény 

 fém:
 könnyűfém
 öntvény 

 üveg vagy
 szálcsiszolt acél 

 műanyag:  ASA

 műanyag: ASA

 könnyűfém öntvény  
 vagy könnyűfém
 öntvény+üveg 

 üveg vagy
 szálcsiszolt acél 

 2 mennyiséges

 1 mennyiséges

 2 mennyiséges

 1 mennyiséges
 öblítés/stop

 2 mennyiséges

 Kombifi x
 108 cm
 
 Duofi x
 112 cm

 Kombifi x
 82/98 cm
 
 Duofi x
 82/98 cm

 100 cm
 alatti építési
 magasság

 

 Működtetés
 elölről
 Sigma12
 öblítőtartály

 100 cm
 feletti építési
 magasság

 Falba építhető
 öblítőtartály
 109.300.00.5
 109.771.00.1
 
 Kombifi x
 110.367.00.5
 110.300.00.5
 110.302.00.5
 
 Duofi x
 111.300.00.5
 111.350.00.5
 111.375.00.5
 111.367.00.5
 111.385.00.5
 111.390.00.5

 és minden
 Sigma   
 öblítőtartályt
 tartalmazó
 szerelőkerettel

 Falba építhető
 tartály:
 109.040.00.1
 109.050.00.1
 109.060.00.1

 Duofi x:
 111.003.00.1
 111.030.00.1
 111.060.00.1

 Kombifi x:
 110.000.00.1
 110.010.00.1
 110.020.00.1 
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Működtetés
felülről vagy
elölről

 Delta20
 115.100.xx.1

 Delta21
 115.125.xx.1

 Delta50
 115.135.xx.1

 Delta11
 115.120.xx.1

 Delta40
 115.130.xx.1

 Delta15
 115.101.00.1

 műanyag: ASA

 fém:
 rozsdamentes
 acél

 2 mennyiséges

 1 mennyiséges
 öblítés/stop

 Kombifi x
 108 cm
 
 Duofi x
 112 cm

   
 
 

 Falba épített
 öblítőtartály
 109.100.00.1
 
 Kombifi x
 110.100.00.1
 
 Duofi x
 111.153.00.1
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Basic
szerelőelemek
Delta 
öblítőtartály



Geberit vizelde vezérlések
Kompatibilitási táblázat
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  Beépítő készlet
 Csatlakoztatható
 vizelde elemek

 Duofi x

  115.801.00.5  111.695.xx.5

    111.665.00.5

 műanyag
 fedlap

 könnyűfém
 öntvény fedlap

kézzel

Basic pneumatikus vezérlés

hálózati

Basic automata infravörös vezérlési

elemes

115.820.xx.5 

—

115.817.xx.5 

115.802.xx.5

115.818.xx.5 

115.804.xx.5
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Pneumatikus vezérlés

Automata infravörös vezérlés

 Beépítő készlet

 Csatlakoztatható
 vizelde elemek

 Kombifi x  Duofi x

 116.001.00.1  457.611.00.1  111.616.00.1

 116.002.00.1  457.612.00.1  111.615.00.1

 116.003.00.1   111.617.00.1

   111.618.00.1

 műanyag  
 fedlap

 könnyűfém
 öntvény  
 fedlap

   
   
 könnyű- 
 fém
 öntvény  
 fedlap

 rozsda-  
 mentes
 fedlap

 rozsda-  
 mentes
 fedlap

Sigma01
116.011.xx.5

Sigma01
hálózati: 116.021.xx.5
elemes: 116.031.xx.5

Tango
hálózati: 116.024.xx.1
elemes: 116.034.xx.1

Sigma10
hálózati: 116.025.SN.1
elemes: 116.035.SN.1

Bolero
hálózati: 116.022.xx.1
elemes: 116.032.xx.1

Sigma50
hálózati: 116.026.GH.1
elemes: 116.036.GH.1

Sigma10
hálózati: 116.025.xx.1
elemes: 116.035.xx.1

Tango
116.014.xx.1

Sigma10
116.015.SN.1

Bolero
116.012.xx.1

Sigma50
116.016.xx.5

Sigma10
116.015.xx.1
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T: 06 1 204 4187
F: 06 1 204 4190

→ sales.hu@geberit.com
→ www.geberit.hu


