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Exterior 
atraente. 
Interior 
inteli-
gente.
Soluções Geberit para sanitas suspensas



Atraente e conveniente.
Cinco boas razões para soluções Geberit 
para sanitas suspensas.

Aceite a sugestão.
E faça imediatamente a sua escolha.

As opções de descarga automática:  
soluções electrónicas, sem contacto, e 
de higiene; por exemplo, a placa Geberit 
de descarga automática Sigma80
→ 116.090.SG.1

As opções mais populares: poupança 
de água, com dupla descarga, manual;  
por exemplo, a placa Geberit de comando 
de descarga Sigma01
→  115.770.46.5

A multi-funções: "funções inteligentes" 
ocultas, tais como o dispositivo para  
inserção do um bloco de higiene para 
WC e o filtro de carvão activo para a  
extração de odor; com a placa Geberit 
de comando de descarga Sigma40
→ 115.600.SJ.1

As opções planas ou personalizáveis: 
decida quais das suas fotos favoritas ou 
o tipo de material irá ter a sua placa,  
por exemplo, para a placa Geberit de 
comando de descarga Sigma70
→ 115.620.SI.1

Estética e design.
A tecnologia mais recente de instala-
ção embutida na parede e placas  
Geberit de comando atraentes à 
frente.

Durável.
Durante os últimos 50 anos, mais de 
60 milhões de sistemas com auto-
clismos de interior Geberit foram 
instalados - uma prova convincente 
da sua duração incomparável.

Muito robusto.
Sem oscilação, nem vibração – até 
uma força de carga na sanita de  
400 kgf.

Higiene: limpeza fácil.
Sem sanita de assentamento ao 
chão, sem autoclismo em frente da 
parede, sem locais para acumulação 
de sujidade e bactérias. Não há  
necessidade de curvar-se para  
efectuar a limpeza.

Manutenção simples.
A manutenção é muito fácil. Basta 
abrir a tampa, tendo acesso imediato 
a todas as componentes importantes. 
Possuimos todas as componentes 
de substituição disponíveis por  
25 anos - só para estar seguro.

Atraente,  
robusto e  
conveniente?  
Então, temos 
a opção.  
Temos uma 
sugestão:


