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PASIRINKTI 
VONIOS KAMBARIO BALDŲ PAVIRŠIAI



 

MUMS RŪPI,
KAS JUMS  
PATINKA 
Elegantiški paviršiai, aiškios formos ir ele-
mentai, kurie visiškai susilieja su vonios 
kambario keramika – „Geberit“ vonios 
kambario baldai padės jums sukurti har-
moningą ir rafinuotą erdvę. Mūsų baldų 
serijos stebina spalvų, tekstūrų ir medžia-
gų įvairove, todėl be vargo įsirengsite 
savo svajonių vonios kambarį.

Nuo subtilių matinių ir itin blizgių paviršių 
iki medžio tekstūrą imituojančios melami-
no dervos raštų.  „Citterio“ ir „Acanto“  
vonios kambario serijose naudojama  
rafinuota stiklinė danga, kuri suteikia in-
terjerui prašmatnumo.

„Geberit“ vonios kambario baldams  
naudoja tik aukštos kokybės medžiagas, 

← 

Titulinis puslapis: Geberit iCon 
Korpusas ir priekinė dalis: ąžuolo spalvos melamino dervos 
danga

drėgmei atsparias ir mažai priežiūros  
reikalaujančias dangas, patvarius ir patiki-
mus vyrius bei elementus. Be spintelių 
praustuvams, „Geberit“ vonios kambario 
serijose taip pat rasite šonines spinteles 
ir aukštas spinteles, kurias pritaikysite  
bet kokio dydžio vonios kambariuose,  
taip pat veidrodžius su apšvietimu ir  
veidrodines spinteles. Puikiai apgalvotos 
detalės, tokios kaip apšvietimas ir stalčių 
skirstytuvų išdėstymas, sukuria daug 
naudingos erdvės.

Paskutiniuose puslapiuose esančioje  
lentelėje pateikiame visus mūsų  
baldų serijoms galimus paviršių ir spalvų 
derinius.
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GEBERIT CITTERIO
Komponentų integravimas sukuria 
funkcionalų dizainą, kuris suteikia  
daugiau erdvės, švaros ir lankstumo  
visame vonios kambaryje.

Priekinė dalis - juodas stiklas

Korpusas -  pilkai rudo ąžuolo  
melamino dervos danga

Priekinė dalis - rausvai pilkos spalvos stiklas
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GEBERIT ICON
„iCon“ vonios kambario
serija pasižymi aštriu dizainu

Ąžuolo spalvos melamino dervos danga

Tamsios karijos spalvos melamino dervos danga

Tamsios karijos  
spalvos  melamino dervos Balta blizgi danga
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GEBERIT ACANTO
„Acanto“ balduose susijungia
aiškus dizainas, organiškos
formos ir išmanūs sprendimai,
kurie patenkina pačius įvai-
riausius reikalavimus ir norus.

Priekinė dalis - baltas stiklas Priekinė dalis - baltas stiklas

Priekinė dalis - baltas stiklas
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GEBERIT SELNOVA
Dėl savo klasikinio dizaino „Geberit Selnova“  
harmoningai įsilieja į bet kurį kambarį. Daugelio  
sumanių sprendimų, susijusių su ypatingais  
poreikiais dėka - senas vonios kambarys greitai  
ir nesudėtingai įgauna modernų stilių.

Balta blizgi danga

Tamsios karijos spalvos melamino der vos danga

Tamsios karijos spalvos melamino dervos danga
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GEBERIT SMYLE
Ši šiuolaikiško dizaino, rafinuotų 
linijų serija gali būti naudojama 
daugybėje skirtingų derinių  
ir suteikia didelę erdvę dizaino 
lankstumui.

Tamsios karijos spalvos melamino dervos danga

Tamsios karijos spalvos melamino dervos danga
Balta blizgi
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SPALVŲ APŽVALGA
Nesvarbu, ar mėgstate klasikinę baltą ar šiuo metu populiarias 
iššaukiančias spalvas, o galbūt paslaptingąją juodą – su „Geberit“ 
atversite duris į nuostabių spalvų ir paviršių pasaulį.

↑ 
Geberit Xeno2

Praustuvas ir vonios kambario baldai
Spintelė praustuvui
Korpusas ir priekinė dalis: blizgi balta danga
Šoninės spintelės ir sieninė spintelė
Korpusas ir priekinė dalis: matinė pilkšvai smėlinė 
danga

8 



BALTA MATINĖ 

 
Geberit Xeno²    (praustuvams pagamintiems  

iš mineralinės medžiagos Varicor)

BALTA MATINĖ 
(RAL 9016) 

Geberit iCon
Geberit Selnova

Baldų paviršius 
Balta matinė

Baldų paviršius

Balta matinė

BALTA BLIZGI SPALVA  
(RAL 9016)  

Geberit Xeno2

Geberit myDay
Geberit iCon
Geberit VariForm
Geberit Smyle
Geberit Selnova

Baldų paviršius 
Balta blizgi spalva



SMĖLIO PILKA BLIZGI 
(NCS 2002-Y50R)

Geberit iCon    (tik 2021 metais  
atnaujinto asortimento baldai)

Geberit Smyle

Baldų paviršius 
Smėlio pilka blizgi

TAUPE (PILKAI RUSVA BLIZGI SPALVA) 
(NCS S4005-Y80R)

Geberit myDay

Baldų paviršius 
Taupe (pilkai rusva blizgi spalva)

PILKŠVAI SMĖLINĖ MATINĖ  
(NCS S 3502Y)

 
Geberit Xeno²

Baldų paviršius 
Pilkšvai smėlinė matinė



PLATINOS BLIZGI SPALVA

 
Geberit iCon   (tik baldų asortimentui iki 2021 metų)

Baldų paviršius  
Platinos blizgi spalva

LAVA SPALVA MATINĖ  
(NCS S 7500-N)

 
Geberit iCon
Geberit VariForm
Geberit Smyle
Geberit Selnova

Baldų paviršius  
Lava spalva matinė



APŽVALGA:
DEKORAS
Tikro medžio lukštas ar melamino 
dervos raštai – rinkitės iš plataus 
apdailų asortimento ir suteikite savo 
vonios kambariui natūralios elegan-
cijos.

↑ 
Geberit iCon 
Spintelė praustuvui ir šoninė spintelė - Ąžuolo spalvos 
melamino dervos danga
Rankenėlės - Lava spalvos matinės
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ĄŽUOLO SPALVOS MELAMINO  
DERVOS DANGA

 
Geberit iCon    (tik 2021 metais atnaujinto asortimento  

baldai) 
Geberit VariForm   

Baldų paviršius 
Ąžuolo spalvos melamino dervos danga

NATŪRALAUS ĄŽUOLO SPALVOS  
MELAMINO DERVOS DANGA

 
Geberit iCon     (tik baldų asortimentui iki 2021 metų)

Baldų paviršius  
Natūralaus ąžuolo spalvos melamino dervos danga

ŠVIESIOS KARIJOS SPALVOS  
MELAMINO DERVOS DANGA

 
Geberit Selnova   

Baldų paviršius  
Šviesios karijos spalvos melamino dervos danga



TAMSIOS KARIJOS MELAMINO  
DERVOS DANGA

 
Geberit iCon   (tik 2021 metais atnaujinto asortimento baldai)
Geberit VariForm   
Geberit Smyle   
Geberit Selnova   

Baldų paviršius 
Tamsios karijos melamino dervos danga

Baldų paviršius 
Pilko ąžuolo spalvos melamino dervos danga

PILKO ĄŽUOLO SPALVOS MELAMINO 
DERVOS DANGA

Geberit Xeno2  



↑
Geberit Smyle
Spintelė praustuvui
Korpusas ir priekinė dalis: tamsios karijos  
melamino dervos danga

15



APŽVALGA:  
STIKLAS

Geberit Acanto 
Spintelė praustuvui: priekinė dalis 
baltas stiklas
Šoninės spintelės: priekinė dalis 
baltas stiklas
↓

Akivaizdu – stiklinė baldų apdaila suteiks 
jūsų vonios kambariui prabangos, o profilio 
tipo rankenėlės – subtilios elegancijos.
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BALTAS STIKLAS 
(RAL 9016) 

Geberit Acanto (tik priekinė dalis)

SMĖLIO PILKOS SPALVOS STIKLAS  
(NCS 2002-Y50R)

 
Geberit Acanto (tik priekinė dalis)

TAUPE (PILKAI RUDAS STIKLAS)

 
Geberit Citterio (tik priekinė dalis)

Baldų paviršius  
Baltas stiklas

Baldų paviršius  
Smėlio pilkos spalvos stiklas

Baldų paviršius 
Taupe (pilkai rudas stiklas)



LAVA SPALVOS STIKLAS  
(NCS S 7500-N)

Geberit Acanto   (tik priekinė dalis)

JUODAS STIKLAS  
(RAL 9005)

 
Geberit Acanto   (tik priekinė dalis)
Geberit Citterio   (tik priekinė dalis)

Baldų paviršius  
Lava spalvos stiklas

Baldų paviršius  
Juodas stiklas

Šiame kataloge pateiktų spalvų pavyzdžių ir realių
paviršių spalvos gali skirtis dėl spausdinimo technikos.
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↑
Geberit Acanto 
Spintelė praustuvui: priekinė dalis juodas stiklas
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Geberit Acanto
šoninės spintelės Smėlio pilkos spalvos stiklas  
(tik priekinė dalis)
spintelė praustuvui Smėlio pilkos spalvos stiklas  
(tik priekinė dalis)
↓

→
Geberit Acanto
šoninės spintelės Smėlio  
pilkos spalvos stiklas  
(tik priekinė dalis)

↑
Geberit Acanto
šoninės spintelės juodas stiklas 
(tik priekinė dalis)
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KAIP PRIŽIŪRĖTI
VONIOS KAMBARIO 
BALDUS

Melamino dervos raštas

Supresuota trijų sluoksnių
medžio drožlių plokštė

Atsparumas drėgmei

PAVIRŠIAUS PRIE ŽIŪROS
NURODYMAI
Vonios kambario baldus valykite minkšta 
sausa šluoste. Valymui nenaudokite 
šiurkščių ar aštrių daiktų. Sunkiau pašali-
namoms dėmėms galite naudoti šiltame 
vandenyje sudrėkintą šluostę ir švelnius 
valiklius. Visuomet sausai nušluostykite 
paviršių.

Nenaudokite jokių šveitimo ar baldų  
blizginimo priemonių ir venkite valymo 
priemonių, kurių sudėtyje yra rūgščių,
tirpiklių ar riebalų. 

Stenkitės nepilti vandens tiesiai ant  
paviršiaus (pvz., nebandykite nuplauti). 
Jei ant paviršiaus patektų vandens,  
nedelskite - greitai nušluostykite.  
Neleiskite, kad paviršiai ilgesnį laiką būtų 
drėgni ar šlapi.

Išsiliejusios cheminės medžiagos, tokios 
kaip kalkių šalinimo priemonės, nagų  
lako valiklis, plaukų dažai ir kvepalai, gali 
pažeisti paviršius, todėl jas būtina nedel-
siant pašalinti. Įbrėžti ar kitaip pažeisti  
lakuoti, faneruoti ar dengti paviršiai nėra
tokie atsparūs drėgmei, todėl juos būtina 
atidžiau saugoti.

Baldus su priekinėmis dangomis saugoki-
te nuo smūgių sunkiais objektais. Priekinę 
apdailą, pavyzdžiui stiklinius paviršius,  
valykite buitinėmis valymo priemonėmis 
ar purškiamu stiklo valikliu. Stenkitės,  
kad purškiamo skysčio nepatektų tarp 
apdailos ir priekinės baldo plokštės

DRĖGMEI ATSPARI DANGA
Įprastos medžio drožlių plokštės gali  
sugerti vandenį ir išbrinkti. Dėl šios  
priežasties „Geberit“ savo vonios kamba-
rio baldams naudoja drėgmei atsparias  
supresuotas trijų sluoksnių medžio drožlių 
plokštes.
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PAVIRŠIŲ APŽVALGA

Balta blizgi spalva Lakas (RAL 9016)

Balta matinė Lakas

Balta matinė Lakas (RAL 9016)

Smėlio pilka blizgi Lakas (NCS 2002-Y50R)

Taupe (pilkai rusva blizgi spalva) Lakas (NCS S4005-Y80R)

Platinos blizgi spalva Lakas

Lava spalva matinė Lakas (NCS S 7500-N)

Šviesios karijos spalva Danga

Ąžuolo spalva (natūrali) Danga

Ąžuolo spalva Danga

Tamsios karijos spalva Danga

Pilko ąžiuolo spalva Danga

Baltas Stiklas (RAL 9016)

Smėlio pilkos Stiklas (NCS 2002-Y50R)

Taupe (pilkai ruda) Stiklas

Lava Stiklas (NCS S 7500-N)

Juodas Stiklas (RAL 9005)
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UAB Geberit
Senasis Ukmergės kelias 4,
Užubaliai, LT-14302,
Vilniaus r.
Lietuva

T: +370 700 22894
sales.lt@geberit.com

www.geberit.lt


