
Moduły sanitarne Geberit Monolith wypełniają lukę między 
podtynkowymi a natynkowymi instalacjami sanitarnymi. 
Instalacje WC są umieszczone w monolitycznej obudowie 
o szlachetnym wyglądzie, wykonanej ze stali szlachetnej 
lub szkła. Moduły sanitarne stanowią interesującą alternatywę 
w aranżowaniu nowych i modernizowanych łazienek. 
 
www.geberit.pl/monolith
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I MONOLITH PLUS
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Moduły sanitarne Geberit Monolith oferują ogromne możliwości 
przy projektowaniu łazienki. Można je połączyć z dowolną ceramiką 
dostępną na rynku*. Ponadto można dobrać odpowiedni kolor płyty 
przedniej wykonanej z wysokiej jakości bezpiecznego szkła lub 
kamionki. Kolory szklanych i kamionkowych okładzin i boki  
w kolorze jasny i czarny chrom uwzględniają  aktualne trendy 
w wyposażeniu łazienek i uzupełniają ofertę. Dostępne rodzaje powierzchni oraz kolory okładzin frontów  

i boków nawiązują do aktualnych trendów aranżacji ścian  
i podłóg w łazienkach.

↓

UZUPEŁNIENIE ASORTYMENTU MODUŁU  
SANITARNEGO GEBERIT MONOLITH I MONOLITH PLUS

sand grey

kamionka, efekt betonu szkło lavaaluminium czarny chrom kamionka, efekt łupka

czarne szkłobiałe szkłoaluminium

GEBERIT MONOLITH – ODCIENIE KOLORYSTYCZNE

• możliwość łączenia okładzin frontów  
i większa swoboda aranżacji

• odpowiednie rozwiązania dla modnych 
aranżacji łazienek w kamieniu naturalnym  
i betonie

• większe możliwości łączenia różnych serii 
mebli łazienkowych Geberit

OKŁADZINY BOKÓW OKŁADZINY FRONTÓW

* Nie dotyczy nowości z okładziną z kamionki.



ZRÓWNOWAŻONY  
ROZWÓJ
Podwójny przycisk spłukujący 
w wersji soft-touch

CZUJNIK
jasności dzień–noc

NASTRÓJ
Oświetlenie orientacyjne 
w sześciu różnych barwach

SKUTECZNOŚĆ
ceramiczny filtr powietrza 
typu plaster miodu

INTELIGENTNY
uruchomienie wentylatora 
i oświetlenia orientacyjnego 
przez identyfikację użytkownika

CICHA PRACA
wentylatory usuwające 
zapachy

ŚWIATŁO 
W ŁAZIENCE

moduł sanitarny Monolith Plus  
i podwieszana toaleta Geberit ONE

MODUŁY SANITARNE GEBERIT MONOLITH PLUS



←

SOFT-TOUCH

Spłukiwanie toalety w module 
sanitarnym Geberit Monolith Plus 
uruchamiane jest delikatnym 
dotknięciem przycisku.

←

GEBERIT MONOLITH PLUS

białe szkło

TOALETA PODWIESZANA GEBERIT ONE 

biała, chromowana, wysoki połysk 

FUNKCJE ZWIĘKSZAJĄCE  
KOMFORT
W module sanitarnym klasy premium 
Geberit Monolith Plus zastosowano naj-
nowocześniejszą technologię spłukiwa-
nia toalety. Spłukiwanie małą lub dużą 
ilością wody uruchamiane jest delikatnym 
dotknięciem przycisków soft-touch. 
Przytłumione światło orientacyjne, które 
można wybrać w jednym z sześciu kolo-
rów zależnie od nastroju, wskazuje w nocy 
bezpieczną drogę do WC. Światło orien-
tacyjne aktywuje się przez funkcję iden-
tyfikacji użytkownika oraz przez czujnik 
jasności, który włącza światło tylko 
w ciemności. Zintegrowany system usu-
wania zapachów wychwytuje zanieczysz-
czone powietrze bezpośrednio w  WC 
i poddaje je dokładnemu oczyszczeniu 
w ceramicznym filtrze typu „plaster mio-
du". System wentylacyjny uruchamiany 
jest automatycznie także przez funkcję 
identyfikacji użytkownika, której czułość 
można ustawić w jednym z trzech zakre-
sów: bliskim, średnim i dalekim. Dzięki tym 
rozwiązaniom w Państwa łazience panuje 
klimat niczym niezakłóconej świeżości.

→

MODUŁ SANITARNY 
W DWÓCH WYSOKOŚCIACH

W celu zapewnienia 
optymalnego dostosowania 
do warunków panujących 
w łazience moduły sanitarne 
Geberit Monolith dostępne są 
w dwóch wysokościach: 
101 i 114 cm. 

←

USUWANIE ZAPACHÓW

Zanieczyszczone powietrze 
odsysane jest bezpośrednio 
z muszli ceramicznej i po 
oczyszczeniu odprowadzane 
z powrotem do pomieszczenia.



TECHNOLOGIA 
SPŁUKIWANIA
W WYJĄTKOWYM 
WZORNICTWIE

MODUŁY SANITARNE GEBERIT MONOLITH PLUS



↑

GEBERIT MONOLITH PLUS

sand grey

←

MODUŁ DUOFRESH

Powietrze jest odciągane 
bezpośrednio z miski ceramicznej, 
a kiedy staje się przyjemne i świeże, 
zostaje ponownie uwalniane 

←

FUNKCJA URUCHAMIANIA 
SPŁUKIWANIA SOFT-TOUCH

Wystarczy delikatne dotknięcie, 
żeby w module sanitarnym Geberit 
Monolith Plus uruchomić funkcję 
spłukiwania. 

↑

GEBERIT MONOLITH PLUS

łupek 

↑

GEBERIT MONOLITH PLUS

czarny 

FUNKCJE ZAPEWNIAJĄCE WYŻSZY POZIOM KOMFORTU
Geberit Monolith Plus to moduł sanitarny z wyższej półki z no-
woczesną technologią spłukiwania toalet. Spłukiwanie uruchamia 
się przez delikatne naciśnięcie przycisków czujników. Dyskretne 
światło orientacyjne pokazuje nocą drogę do toalety. Można je 
według gustu i nastroju konfigurować w sześciu różnych odcie-
niach. Wbudowany moduł Duofresh pochłania zapachy bezpo-
średnio z miski ceramicznej i sprawia, że nic nie zakłóci świeżo-
ści w łazience. 

ATRAKCYJNE POWIERZCHNIE DLA WIĘKSZEJ 
ELASTYCZNOŚCI W ARANŻACJACH 
Front pokryty jest bezpiecznym szkłem dostępnym w kolorach: 
białym, czarnym, lava i sand grey. Może być również w wersji 
kamiennej w stylu betonowym lub łupkowym. Boki, pokryte bez-
barwnym anodowanym aluminium, łączą się z powierzchniami 
białymi, sand grey i kamionkowym w stylu betonowym, a boki 
chromowane, czarne harmonijnie współgrają z powierzchniami 
w odcieniach lava, czarnym i kamionkowym w stylu łupkowym.

GEBERIT MONOLITH PLUS – ODCIENIE KOLORYSTYCZNE 

aluminium

aluminium czarny chrom

OKŁADZINY BOKÓW OKŁADZINY FRONTÓW

sand grey

czarne szkło

kamionka, efekt betonu 

kamionka, efekt łupka 

biały

szkło lava



FUNKCJE  
ZWIĘKSZAJĄCE   
KOMFORT

Funkcja ComfortLight to jedna z atrakcyjniej-
szych cech modułu Geberit  Monolith Plus do WC.
Wybierz jeden z sześciu dostępnych kolorów 
i nadaj łazience indywidualny charakter.

MODUŁY SANITARNE GEBERIT MONOLITH PLUS

NASTRÓJ
oświetlenie orientacyjne 
w różnych barwach





DO  
NIEPOWTA-
RZALNYCH
ŁAZIENEK

moduł sanitarny Geberit Monolith 
i Geberit AquaClean Sela

MODUŁY SANITARNE GEBERIT MONOLITH I MONOLITH PLUS



TWÓJ DESIGN. TWÓJ MONOLITH
Powierzchnię modułu sanitarnego można zaprojek-
tować samemu: może to być ulubione zdjęcie, własny 
obraz lub wszystko inne, co wymarzyli sobie Państwo 
w łazience.

↑

Geberit Monolith o indywidualnym cha-
rakterze, zaprojektowane przez Jörga 
Heikhausa aka Alex Diamond.

www.heliumcowboy.com 
www.alexdiamond.net

↑

TOALETA PODWIESZANA 
GEBERIT ICON 

↑

TOALETA PODWIESZANA  
GEBERIT ONE 

↑

GEBERIT AQUACLEAN MERA

↑

GEBERIT AQUACLEAN SELA

↑

GEBERIT AQUACLEAN TUMA


