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EGZEMPLIORIŲ SKAIČIUS
5 000. Išleidžiama kas ketvirtį. Norint 
kopijuoti atskirus straipsnius, visus ar jų 
dalį, reikia gauti redakcijos sutikimą.

ANT VIRŠELIO  
Ištisus dešimtmečius „Geberit“ 
potinkinis bakelis – čia matomas 
„Duofix“ montavimo elemente – buvo 
žinomas ne tik dėl savo paprasto 
ir saugaus montavimo būdo, 
ilgaamžiškumo ir didelio patikimumo, 
bet ir dėl nuolatinio gaminio 
tobulinimo. Pavyzdžiui, yra naujų 
parinkčių, kurios papildo  
bakelio funkcionalumą. 
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REDAKTORIAUS SKILTIS

Didžiuojamės, kad tiek daug santechnikos specialistų, 
inžinierių ir pastatų savininkų pasitiki šiuo gaminiu. Dėl to, 
savaime suprantama, bet kokie pakeitimai įdiegiami  
labai atsargiai.

Mūsų inžinieriai ir technikai puikiai išmano, kaip į potinkinį 
bakelį integruoti naujoviškų komforto parinkčių, nepaken-
kiant pagrindinėms gaminio savybėms. Puikus to pavyz-
dys – dviejų kiekių nuleidimo funkcija montuojant elektrinį 
vandens nuleidimo įrenginį. Šis prietaisas leidžia bakelį 
naudoti sanitariniam vandens nuleidimui ir taip išvengti 
užsistovėjimo šalto vandens vamzdžiuose. Be to, bakelį 
galima valdyti per nuotolinę infraraudonųjų spindulių van-
dens nuleidimo plokštelę.

Papildomoms patogumą užtikrinančioms funkcijoms 
reikalingas prijungimas prie maitinimo srovės tinklo. Taip 
pat sukūrėme naują sprendimą, kuris įdėjus minimalių 
pastangų bus maksimaliai naudingas. Daugiau apie mūsų 
naujas bakelio parinktis galite sužinoti šiame žurnale.

Linkiu įdomaus ir informatyvaus skaitymo.

Gediminas Repšys
Baltijos šalių pardavimo vadovas
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„GEBERIT ONE“ FUNKCIONALUS 
DIZAINAS
„Geberit ONE“ yra praustuvų, vonios 
kambario baldų bei veidrodinių spintelių 
dizaino koncepcija. Daugiau nei 2000 
derinių suteikia vietos visiškai dizaino 
laisvei. Papildomai integruotos išmaniojo 
dizaino funkcijos: plaukų gaudyklė 
praustuvuose, papildoma erdvė stalčiuose, 
skirtingi apšvietimo lygiai ir dar daugiau 
jūsų vonios kambariui – vietai, kuri skirta 
geresnei gyvenimo kokybei kurti.

www.geberit.lt/one

NAUJIENOS

VISAS „GEBERIT“ TURINYS 
LIETUVIŠKAI
2020–2021 metai visiems verslams buvo 
iššūkių metai. Tačiau ten, kur iššūkiai, mes 
atradome ir galimybių – visą mūsų turinį 
internete paversti dar geriau jums pasiekiamu 
ir suprantamu. 2021 atnaujinome ir labai 
išplėtėme mūsų internetinę svetainę, taip pat 
paleidome lietuvišką internetinį produktų 
katalogą. Viskas jūsų patogumui!

www.geberit.lt

ATSINAUJINOME BALTIJOS ŠALYSE
Visame pasaulyje veikianti „Geberit“ 
grupė yra Europos santechnikos gaminių 
rinkos lyderė. „Geberit“ turi stiprius 
atstovus daugelyje Europos šalių, todėl 
gali pasiūlyti unikalių, pridėtinę vertę 
kuriančių santechnikos ir keraminių 
vonios kambario gaminių. 
 
–  2021 metais atidarėme atnaujintą 

ekspoziciją Latvijoje: Bieķensalas 21, 
Rygoje.

–  2022 metų pradžioje ekspoziciją 
atnaujinome Estijoje: Kuma tee 2, Taline.
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PRODUKTAI IR SPRENDIMAI

TOBULA 
HARMONIJA
Su „Geberit ONE“ vonios kambario serija siūlome novatoriškus. 
Visiškai integruotus ir visapusiškus sprendimus visam vonios 
kambariui. Sumaniai sujungta į vieną sistemą, „Geberit ONE“ 
gali atskleisti daugybę savo privalumų. Nuo pat pristatymo 
2019 m. pavasarį į „Geberit ONE“ vonios kambario seriją buvo 
įtraukti keli komponentai ir dizaino variantai. Dabar „Geberit“ 
praustuvų zonos asortimentas papildytas nauja apšvietimo 
koncepcija, dar vienu praustuvų dydžiu, nauja vandens nuotekų 
technologija ir daugybe vonios kambario baldų.

„Know-how“ 2022 m. pavasaris6 
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PRODUKTAI IR SPRENDIMAI

TEBŪNIE ŠVIESA
„GEBERIT ONE“ VEIDRODINĖ SPINTELĖ SU „COMFORTLIGHT“ APŠVIETIMU

Naujoji „Geberit ONE“ veidrodinė  
spintelė su „ComfortLight“ apšvietimu  
suteikia patogumo prausimosi vietoje.  
Tai ne tik praktiška daiktų laikymo vieta,  
bet ir puikiai pritaikytas apšvietimas  
įvairioms veikloms vonioje. Visa tai dėl  
integruotos, patentuotos apšvietimo  
koncepcijos su keturiais šviesos šaltiniais 
ir nuotaikomis, kurios padeda sukurti  
jaukią atmosferą.

Nesvarbu, ar valotės dantis, ar darotės makiažą, ar 
skutatės – vonios kambaryje būti bus malonu, jei ap-
švietimas bus optimalus. Tinkamas apšvietimas ne tik 
užtikrina, kad kambarys būtų pakankamai šviesus, bet 
ir padeda sukurti jaukią atmosferą.

NAUJA „GEBERIT ONE“ VEIDRODINĖ SPINTELĖ 
Naujoji „Geberit ONE“ veidrodinė spintelė su „Comfort
Light“ apšvietimu išsiskiria naujoviška apšvietimo 
koncepcija. Ją galima rinktis iš penkių skirtingų dydžių, 
anoduoto aliuminio ir baltos spalvos, taip pat visiškai 
veidrodinę arba su apšviesta niša. Aukštos kokybės, 
visada reguliuojamos stiklinės lentynos leidžia pritai-
kyti veidrodinės spintelės viduje esančią daiktų laiky-
mo erdvę. Standartiškai spintelėse taip pat yra du 
elektros maitinimo lizdai. 

Siekiant užtikrinti, kad veidrodines spinteles būtų  
galima montuoti bet kokioje statybinėje situacijoje, 
„Geberit ONE“ spintelė gali būti montuojama į sienoje 
paslėptą montavimo dėžutę arba sienos išorėje.

INTEGRUOTA, PATENTUOTA APŠVIETIMO 
KONCEPCIJA
Daugelyje vonios kambarių veidrodinė spintelė taip 
pat yra ir vienintelis šviesos šaltinis. Štai kodėl dar 
svarbiau pasirūpinti, kad įvairioms veikloms vonios 
kambaryje apšvietimo pakaktų. Čia išsiskiria naujoviš-
ka „Geberit“ „ComfortLight“ koncepcija. Veidrodinėje 
spintelėje integruoti keturi šviesos šaltiniai – viršutinis 
arba netiesioginis kambario apšvietimas, veidrodžio 
šviestuvas, nišos šviestuvas ir praustuvo šviestuvas 
– puikiai apšviečia vaizdą veidrodyje, praustuvą ir  
kambarį bei harmoningai dera vienas su kitu.

Šviesa čia neakina naudotojo; tai užtikrina natūralų 
vaizdą veidrodyje, nesukuriant šešėlių, taip pat apšvie-
čia praustuvą ir  maišytuvą, kartu suteikiant patalpai 
ryškumo, ir vizualiai ją padidina.

←

Nepriklausomai nuo 
paros laiko ar veiklos 
vonios kambaryje – 
naujoji „Geberit ONE“ 
spintelė su veidrodžiu 
siūlo keturias iš anks-
to užprogramuotas 
apšvietimo nuotaikas 
skirtingiems vonios 
kambario poreikiams: 
standartinė natūralių 
spalvų šviesa (viršuje 
kairėje), ryški darbinė 
šviesa (viršuje dešinė-
je), silpna žvakių švie-
sa (kairėje apačioje) 
ir orientacinė lempu-
tė, skirta naudoti naktį 
(apačioje dešinėje).

←

Keturi puikiai tarpusavyje 
suderinti šviesos šaltiniai 
veidrodinėje spintelėje 
užtikrina harmoningą  
veidrodžio, praustuvo ir 
patalpos apšvietimą.

→
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↑

Šviesos laboratorijos meistrai: Andreas Janser (kairėje) ir Andrea Bühlmann, 
sukūrė naują „Geberit ONE“ veidrodinės spintelės apšvietimo koncepciją.

PRODUKTAI IR SPRENDIMAI

TRYS KLAUSIMAI  
„GEBERIT“ APŠVIETIMO 
EKSPERTAMS

KOKIE BUVO NAUJOS APŠVIETIMO KONCEPCIJOS  
KŪRIMO MOTYVAI?
Andreas Janser: „Norėjome sukurti veidrodinę spintelę su 
 įmantriu apšvietimu ir intuityviu valdymu, kokios iki šiol rinkoje 
nebuvo. Naujoje veidrodinėje spintelėje buvo siekiama neprie-
kaištingai suderinti dizainą ir apšvietimo technologijas."

KAIP JUMS TAI PAVYKO?
Andrea Bühlmann: „Pirmiausia išsiaiškinome vartotojų lūkesčius 
gero apšvietimo atžvilgiu. Tada išanalizavome ir įvertinome  
įvairius apšvietimo parametrus apšvietimo laboratorijoje. Tai  
darydami eksperimentavome su atskirų šviesos šaltinių padėtimi 
ir ryškumu bei spalvų temperatūromis, kol jie puikiai sinchroni
zavosi vienas su kitu. Taip pat išbandėme, kaip šviesa atsispindi 
nuo praustuvo ir vonios kambario baldų, kiek šviesos reikia  
norint optimaliai apšviesti kambarį.“

APŠVIETIMAS – TAI VIENA, O KAIP SU JO VALDYMU?
Janser: „Kurdami valdymo koncepciją, uždavėme sau daug  
klausimų. Kokių funkcijų mums reikia? Kaip šviesos šaltiniai turėtų 
būti sujungti vienas su kitu? Ar rinkoje jau yra panašių valdymo 
koncepcijų ?Greitai tapo aišku, kad turime sukurti savo apšvietimo 
valdymą.“ 
Bühlmann: „Po daugelio bandymų ir matavimų šviesos laborato-
rijoje valandų pagaliau pavyko sukurti sprendimą, kai visi šviesos 
šaltiniai valdomi tiesiogiai per jungiklį pačioje spintelėje arba  
per išorinį šviesos jungiklį vonios kambaryje. Galimas ir išmanusis 
valdymas išmaniuoju telefonu.“

TINKAMAS APŠVIETIMAS ĮVAIRIEMS 
POREIKIAMS
Apšvietimą visada galima pritemdyti ir jis lengvai val-
domas. Spalvinė temperatūra ir ryškumas tarpusavy-
je susiję – ryškesnė šviesa automatiškai tampa vėses-
nė, o tamsesnė – šiltesne. Be individualių nustatymo 
parinkčių, taip pat yra keturios iš anksto užprogramuo-
tos apšvietimo nuotaikos.

INTUITYVUS VALDYMAS
Apšvietimą galima valdyti arba ant veidrodinės spin-
telės esančiu mygtuku, kuris yra jautrus lietimui, arba 
naudojant jungiklį. 

Sumanus valdymas išmaniuoju telefonu taip pat įma-
nomas ir dėl „Geberit ONE“ veidrodinėje spintelėje 
esančių LED modulių ir integruotos DALI technologijos 
(angl. – „Digital Addressable Lighting Interface“). Tai 
reiškia, kad, be visų kitų sprendimų, apšvietimas gali 
būti visiškai valdomas ir programuojamas skaitmeniniu 
būdu naudojant „Geberit Home App“.

INOVATYVI MONTAVIMO DĖŽUTĖ 
Šiai veidrodinei spintelei sukurta speciali potinkinė 
montavimo dėžė. Ji suderinama su „Geberit GIS“ ir 
„Duofix“ montavimo sistemomis, taip pat ir su kitų tie-
kėjų diegimo sistemomis. Montavimo rėmu galima 
lengvai ir tiksliai nustatyti veidrodinės spintelės padė-
tį naudojant potinkinį sprendimą. Kai jau yra įrengtos 
gipso kartono sienos ir išklijuotos plytelės, veidrodinę 
spintelę specialistas gali labai lengvai sumontuoti.

„Know-how“ 2022 m. pavasaris8 
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PRODUKTAI IR SPRENDIMAI

MODULINIS 
SPRENDIMAS

2022 m. „Geberit ONE“ atnaujinimas prausimosi 
vietą papildo keletu dizaino pasirinkimų.

Kadangi iki šiol „Geberit ONE“ praustuvų kanalizacijos 
vamzdžiai buvo įrengti priešsienyje, buvo galimos vos 
40 cm iškyšos. Tai elegantiškas sprendimas, taupantis 
erdvę vonios kambaryje. „Geberit ONE“ asortimente 
dabar yra ir praustuvų su 48 cm iškyša. Šiems praus-
tuvams sukurti nauji ir erdvę taupantys sifonai, kurie 
yra montuojami priešais sieną.

DAUGYBĖ PRAUSTUVŲ VERSIJŲ
Naujų versijų praustuvuose klientai gali rinktis horizon-
talią arba vertikalią išleidimo sistemą, kurių kiekviena 
yra su išoriniu dangteliu. Praustuvai yra trijų skirtingų 
modelių: praustuvai su aukštu kraštu, praustuvai su 
siauru kraštu ir pastatomi keturkampiai ar dubens for-
mos praustuvai.

Visiems praustuvams bendra tai, kad nauji sifonai už-
tikrina klientams papildomos vietos praustuvų spinte-
lėse.

HORIZONTALI IŠLEIDIMO SISTEMA
Horizontali išleidimo sistema yra tokia kompaktiška, 
kad montuojama pagal sieną, todėl sutaupoma erdvės 
ir ji neužima vietos praustuvo spintelėse.

↑

Naujajame „Geberit ONE“ 
gaminių asortimente rasite 
daugybę modelių derinimo 
galimybių.

↑

„Geberit ONE“ praustuvų horizontalios išleidimo  
sistemos skerspjūvis. →

9
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PRODUKTAI IR SPRENDIMAI

VERTIKALI IŠLEIDIMO SISTEMA
Naujieji „Geberit ONE“ praustuvai taip pat yra su verti-
kalia išleidimo sistema. Elegantiškas apvalus vožtuvo 
gaubtas pagamintas iš keramikos ir puikiai dera tiek 
su praustuvo geometrija, tiek su išvaizda. Dėl suma-
žinto vožtuvo lizdo ir vožtuvo dangtelyje integruoto 
įdėklo praustuvą valyti dar paprasčiau.

VISAPUSIŠKAS VONIOS KAMBARIO BALDŲ 
ATNAUJINIMAS
Kalbant apie vonios kambario baldus, dabar yra dar 
daugiau dizaino modelių: viengubas ar dvigubas praus-
tuvas, su praustuvo spintele ar minimalistinis praustu-
vas su rankšluosčių laikikliu. Asortimente yra aštuonių 
spalvų praustuvų spintelės, kurių ypatingas akcentas – 
du tvirti ir patvarūs keramikos paviršiai, skirti ant stal-
viršio pastatomiems praustuvams. Esant poreikiui 
laikyti daiktus, klientai gali rinktis žemas šonines spin-
teles su vienu ar dviem stalčiais, šoninį elementą su 
atvira niša arba aukštą spintelę. O kiekvienas, norintis 
daugiau nei dviejų stalčių 135 cm pločio praustuvo 
spintelėje, gali rinktis variantą su keturiais stalčiais.

MONTAVIMO VARIANTAI
Nauji praustuvai su 48 cm iškyša yra suderinami su 
„Geberit Duofix“ ir GIS montavimo sistemomis. Dabar 
juos taip pat galima montuoti be iš anksto sumontuo-
tos potinkinės sistemos.

PRAUSIMOSI VIETOS KONFIGŪRATORIUS 
Naudodami internetinį prausimosi vietos konfigūrato-
rių, klientai gali greitai ir lengvai susikurti savo svajonių 
vonios kambarį. Atskiri „Geberit ONE“ komponentai, 
tokie kaip praustuvas, vonios kambario baldai ir spin-
telė su veidrodžiu, gali būti puikiai pritaikyti pagal as-
meninį skonį ir turimą erdvę. Konfigūratorių galima 
naudoti kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje ar 
išmaniajame telefone.

HORIZONTALI IŠLEIDIMO  
SISTEMA

Horizontali praustuvo vandens išleidimo  
sistema pritaikyta prie praustuvo dizaino: 
sumaniai įrengta ant galinio praustuvo  
krašto ir turi magnetinį dangtelį.

VERTIKALI IŠLEIDIMO  
SISTEMA

Naujieji „Geberit ONE“ praustuvai dabar galimi 
ir su vertikalia išleidimo sistema. Vertikali  
išleidimo sistema su apvaliu keramikos  
vožtuvo dangteliu yra svarbiausia praustuvo 
vieta.

IŠLAIKYTA ĮVAIROVĖ

Produktų asortimente klientams siūloma 
daugybė jiems pritaikytų dizaino pasirinkimų: 
lanksčių, individualių ir puikiai tarpusavyje 
suderintų tiek funkcionalumo, tiek estetikos 
požiūriu.

„Know-how“ 2022 m. pavasaris10 
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DAUGIAU ĮVAIROVĖS

↑

Nauji šiuolaikiško dizaino variantai: „Delta 01“ chromuotas,  
matinis, „Delta 20“ chromuotas, blizgus ir „Delta 30“ baltos  
spalvos.

Su „Delta“ vandens nuleidimo 
mygtuku „Geberit“ siūlo  
ekonomišką aukštos kokybės 
gaminį, skirtą WC puodo  
vandeniui nuleisti. Turimas 
asortimentas papildytas  
trimis naujais mygtukais.

PRODUKTAI IR SPRENDIMAI

„GEBERIT DELTA“ NULEIDIMO MYGTUKAI

„Delta“ potinkinis bakelis ir vandens nuleidimo mygtu-
kai „Geberit“ produktų asortimente yra žinomi nuo 
2005 m. Iki šiol „Delta“ vandens nuleidimo mygtukai 
buvo šešių skirtingų dizaino variantų ir keturių spalvų. 
Dabar asortimentą papildo trys nauji vandens nuleidi-
mo mygtukai – „Delta 01“, „Delta 20“ ir „Delta 30“. Visi 
šie mygtukai yra pagaminti iš plastiko ir skirti naudoti 
su vandenį taupančia dvigubo nuleidimo sistema.

MODERNUS DIZAINAS
Dėl paprastos konstrukcijos naujieji „Geberit Delta“ 
vandens nuleidimo mygtukai atrodo moderniai ir lini-
jiškai. Vandens nuleidimo plokštelės kreivė dabar eina 
tik vertikaliai, o ne horizontaliai, kaip senesniuose mo-
deliuose. Tai suteikia elegancijos bendrai vandens 
nuleidimo mygtuko išvaizdai. Visuose trijuose naujuo-
siuose mygtukuose yra dideli klavišai centre ir tai yra 
patrauklus dizaino elementas. Dėl paprasto dizaino ir 
klasikinių spalvų (chromuotos matinės, chromuotos 
blizgios ir baltos) naujieji „Delta“ vandens nuleidimo 
mygtukai bus modernus bet kurio vonios kambario 
akcentas.

PAPRASTA IR TVIRTA
Kaip ir anksčiau, vienas iš „Delta“ vandens nuleidimo 
mygtukų privalumų yra jų paprastas montavimas be 
įrankių. Tai leidžia bet kuriuo metu greitai pasiekti po-
tinkinį bakelį. Naujasis mygtukas taip pat yra patvarus 
ir jį lengva prižiūrėti, o tai reiškia, kad jie tinkami nau-
doti ir viešųjų įstaigų sanitarinėse patalpose.

„Know-how“ 2022 m. pavasaris12
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IKI ŠIOS DIENOS
„GEBERIT“ VONIOS NUOTEKŲ SISTEMA SU PASUKAMĄJA RANKENA, Ø 52 MM

PRODUKTAI IR SPRENDIMAI

„Geberit“ peržiūrėjo savo sifonų su pasukamomis 
rankenomis, skirtų montuoti į vonią, asortimentą. 
Modelis su integruotu įvadu buvo pritaikytas pagal 
naujus Vokietijos geriamojo vandens nutarimo 
reikalavimams.

Prieš montuojant vonią, vonioje įrengiamas sifonas. Sumontavus 
vonią, ant angų išorėje matomi lieka tik nutekėjimo dangtelis ir 
uždarymo rankenėlė. Visi kiti komponentai sumontuoti už vonios 
sienelės ir po vonia. Todėl užtikrinti visų komponentų aukštą  
kokybę ir patvarumą yra pagrindinis reikalavimas, kai kalbama  
apie vonių sifonus.

ĮVAIRŪS SPALVŲ VARIANTAI
„Geberit“ atidžiai peržiūrėjo savo vonios sifonų su pasukamomis 
rankenomis asortimentą. Matomi komponentai, tokie kaip nuote-
kų dangtelis, uždarymo rankenėlė ir uždarymo rankenėlė su pri-
pildymo įvadu buvo svarbiausi dalykai šiuo požiūriu. Šios matomos 
dalys buvo ne tik patobulintos dizaino ir ergonomikos požiūriu, 
bet ir papildytos daugybe variantų. Todėl matomos detalės dabar 
siūlomos chromo, baltos, matinės juodos arba baltos spalvos su 
chromuotais apvadais.

MODELIS SU VANDENS PRIPILDYMU ATITINKA 
GERIAMOJO VANDENS REGLAMENTUS
Vidinės pasukamosios rankenos su integruota iš anksto sumai-
šyto vandens įleidimo anga taip pat yra naujos. Dabar jos prijung-
tos prie vandens tiekimo linijos universalia „MasterFix“ alkūninio 
čiaupo jungtimi, kuri sujungia įvadą su maišytuvu. Įleidimo anga, 
kurią slepia apvalus sandariklis, buvo optimizuota srauto inžineri-
jos požiūriu ir ją galima lengvai pašalinti naudojant rankiniu būdu 
nuimamą čiaupo aeratorių. Dėl slėgiui atsparaus sandarinimo visa 
instaliacija nuo maišytuvo iki įleidimo angos gali atlaikyti iki 15 
barų slėgio bandymus. Visi komponentai, kuriais teka vanduo, 
atitinka naująjį Vokietijos geriamojo vandens nutarimą.

↑

Visas sifono komplektas su sukamuoju valdymu ir vandens 
pripildymu.

↑

Naujosios „Geberit“ vonios nuotekų sistemos su pasukamąja 
rankena dizainas ir ergonomika buvo kruopščiai peržiūrėti.

13
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1

MODERNI KLASIKA

PRODUKTAI IR SPRENDIMAI

NAUJOVĖS, SUSIJUSIOS SU POTINKINIU BAKELIU

Beveik prieš 60 metų novatoriškai mąstantys santechnikos specialistai 
sumontavo pirmuosius „Geberit“ potinkinius bakelius iš plastiko. Nuo 
tada mes nuolat tobulinome šį produktą. Šiemet taip pat atlikome dau-
gybę patobulinimų ir sukūrėme naujų pasiūlymų.

1 212 TIPO VANDENS NULEIDIMO  
VOŽTUVAS

3 MAITINIMO PRIJUNGIMO DĖŽUTĖ

4 ELEKTRINIS KELTUVAS

5 10 TIPO INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ 
NUOTOLINĖ VANDENS NULEIDIMO 
PLOKŠTELĖ

„Know-how“ 2022 m. pavasaris

2 SANITARINIO VANDENS NULEIDIMO  
MODULIS „INTERVAL“

14 
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1TIKRAS VISAPUSIŠKUMAS

PRODUKTAI IR SPRENDIMAI

212 TIPO VANDENS NULEIDIMO VOŽTUVAS

„Geberit“ sukūrė naują dvigubo nuleidimo įrenginį, 
skirtą potinkiniams bakeliams, kuris buvo optimizuo-
tas naudoti visame pasaulyje. Įrengus šį įrenginį,  
„Geberit“ potinkiniai bakeliai atitinka visus visame  
pasaulyje galiojančius standartus.

Naujasis vandens nuleidimo vožtuvas buvo kruopščiai 
išbandytas – tiek labai dažnai lankomuose viešuosiuo-
se, tiek pusiau viešuose tualetuose, taip pat vietose, 
kuriose vanduo itin kietas.

SUDERINAMUMAS GARANTUOTAS
Naujasis 212 tipo vandens nuleidimo vožtuvas yra su-
derinamas su senesniais įrenginiais ir pakeičia dabar-
tinius „Sigma“, „Delta“ ir „Omega“ bakeliuose esančius 
vožtuvus. Nuplovimo vandens vožtuvo krepšelis turi 
rankeną, kuri labai palengvina bakelio naudojimą. Kei-
čiant seną vožtuvą reikia sumontuoti ir naują krepšelį.

↑

212 tipo vandens nuleidimo vožtu-
vas skirtas vandenį taupančiam dvi-
gubajam vandens nuleidimui, o nu-
leidžiamo vandens tūris nustatomas 
naudojant mėlynus slankiklius.

↑

Naujame krepšelyje sumontuotas 
nuleidimo vandens droselis, kuriuo 
reguliuojamas nuleidžiamo vandens 
greitis.

REGULIUOJAMAS SRAUTO GREITIS
Taip pat naujajame krepšyje sumontuotas vandens 
nuleidimo droselis, kuriuo nustatomas nuleidimo van-
dens greitis ir priderinamas prie keraminio WC puodo. 
Nustačius vieną iš penkių vandens nuleidimo lygių, 
galima sumažinti vandens purslų ant WC puodų be 
vidinio apvado problemą. Gamykliniai nustatymai iš 
anksto pritaikyti atitinkamai rinkai.

ĮVAIRIOS NUSTATYMO PARINKTYS
Vožtuvas turi du slankiklius nuleidžiamo vandens kie-
kiui nustatyti. Didelis nuleidžiamo vandens kiekis gali 
būti nustatytas šešiais lygiais nuo 3,5 iki 7,5 litro. O 
mažas nuleidžiamo vandens kiekis gali būti nustatytas 
dvylika skirtingų lygių nuo 2 iki 4 litrų. Vožtuvas labai 
padeda taupyti išteklius ir mažinti geriamojo vandens 
suvartojimą, kai optimaliai nuplaunant WC puodą  
naudojamas minimalus nuleidžiamo vandens kiekis.

→

15
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2PAPRASTA ATNAUJINTI

↑

Naujo sanitarinio vandens nuleidimo 
modulio „Interval“ montavimas yra 
greitas ir efektyvus.

„Geberit“ sanitarinio vandens 
nuleidimo modulis „Interval“ 
gali būti greitai ir lengvai mon-
tuojamas į „Geberit Sigma“  
12 cm potinkinį bakelį, įskaitant 
jau sumontuotus bakelius.

PRODUKTAI IR SPRENDIMAI

„GEBERIT“ SANITARINIO VANDENS NULEIDIMO MODULIS „INTERVAL“

Prasidėjus koronaviruso pandemijai higie-
na tampa vis svarbesnė. Pačiame jos įkarš-
tyje daugybė pastatų, tokių kaip mokyklos, 
viešbučiai ir įmonės, ilgą laiką buvo užda-
ryti. Čia, nenaudojamuose geriamojo van-
dens vamzdžiuose, viskas sustojo. Jei 
vanduo paliekamas stovėti ilgiau nei 72 
valandas 25–50 °C temperatūroje, tai yra 
puikios sąlygos daugintis mikrobams ir 
bakterijoms, tokioms kaip legionelės, ir 
paveikti geriamojo vandens kokybę. Norint 
išvengti šios rizikos, vanduo geriamojo 
vandens vamzdžiuose turi reguliariai cirku-
liuoti.

PASLĖPTAS NUO AKIŲ IR 
NEPASTEBIMAS
Čia labai naudingas yra sanitarinio vandens 
nuleidimo modulis „Interval“. Paslėptas 
bakelyje, jis reguliariais intervalais pakeičia 
vandenį šalto vandens vamzdžiuose. Tai 
pirmasis sanitarinio vandens nuleidimo 
modulis „Geberit“ asortimente, kuris taip 
pat gali būti montuojamas į „Sigma“ 12 cm 
potinkinį bakelį. Minimaliomis pastangomis 
galima pasiekti didelių rezultatų. Modulis 
montuojamas per techninės priežiūros 
angą ir darbai netrunka ilgai.

VALDYMAS
Sanitarinio vandens nuleidimo modulis „In-
terval“ taip pat turi „Bluetooth“ sąsają. Tai 
reiškia, kad vandens nuleidimą galima val-
dyti tiesiog naudojant „Geberit Control 
App“, o vandens nuleidimo intervalą ir van-
dens nuleidimo laiką galima konfigūruoti 
atskirai per išmanųjį telefoną.

„Know-how“ 2022 m. pavasaris16 
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3VIENA JUNGTIS – 
DAUG GALIMYBIŲ

PRODUKTAI IR SPRENDIMAI

„GEBERIT“ LIZDO MONTAVIMO IR KOMUNIKACIJŲ PRIJUNGIMO DĖŽUTĖ TUALETO ZONAI

Elektra šalia WC puodo užtikrina papildomą 
patogumą vonios kambaryje. Jei statybų 
metu jau suplanuotas prijungimas prie elek-
tros srovės tinklo, elektra valdomų funkcijų 
galima lengvai pridėti ir vėliau. Nauja „Geberit“ 
išvadų montavimo ir komunikacijų prijungimo 
dėžutė labai supaprastina santechnikų darbą.

Netoli WC puodo esantis prijungimas prie maitinimo srovės tinklo 
suteikia daugiau patogumo vonios kambaryje. Nesvarbu, ar gai-
vumą užtikrina blogų kvapų valymas, ar orientacinis apšvietimas, 
skirtas naudotis tualetu naktį, ar kvapų šalinimo sistemos sutei-
kiamas gaivumas – visas šias galimybes suteikia elektra. Todėl 
labai svarbu planuoti prijungimą prie maitinimo srovės tinklo ne-
toli WC puodo statybos ar renovacijos metu.

MODULINIS IŠPLĖTIMAS
Siekdama supaprastinti elektra valdomų funkcinių elementų mon-
tavimą bet kuriuo metu ateityje, „Geberit“ sukūrė tualeto zonai 
skirtą išvadų montavimo ir komunikacijos jungčių dėžutę. Ją su-
daro montavimo rinkinys ir montavimo dalių rinkiniai. Labai svarbu, 
kad montavimo rinkinys jau būtų sumontuotas, kai pridedami „Ge-
berit Duofix“ arba „Geberit GIS“ instaliaciniai elementai, ir kad 
komplektą kvalifikuoti elektrikai prijungtų prie potinkinio šarvo 
eletros tiekimui. Tik tokiu atveju toliau linijoje galima įrengti prijun-
gimą prie maitinimo srovės tinklo.

↑

Išvado montavimo ir komunikacijų jungčių dėžutė lieka nematoma, nes ji yra 
sumontuota ant „Duofix“ montavimo rėmo už sanitarinės keramikos.

↑

Maitinimo bloką galima lengvai nuimti naudojant rankenėlę.

Paruošti montavimo dalių rinkiniai naudojami tik tada, kai tualetui 
iš tikrųjų reikia elektros energijos. Tokį rinkinį sudaro jungiamoji 
plokštelė, maitinimo blokas ir specialus kabelis, skirtas prijungti 
papildomiems komponentams. Jungiamoji plokštelė užtikrina, kad 
elektros ir santechnikos įranga būtų atskirtos, laikantis reglamen-
tų. Elektrikui prijungus šią plokštelę prie maitinimo, visais tolesniais 
darbais gali pasirūpinti santechnikai.

PAPRASTAS MONTAVIMAS BE ĮRANKIŲ 
Išvado tvirtinimo ir komunikacijų jungčių dėžutė skirta montuoti 
be įrankių ir puikiai telpa į „Duofix“ arba GIS instaliacinius elemen-
tus, skirtus „Sigma“ ir „Omega“ 12 cm potinkiniams bakeliams. Jis 
yra paslėptas nuo akių, nes pritvirtintas prie montavimo rėmo už 
keraminio WC puodo.

Siekiant dar labiau supaprastinti elektrinių funkcinių elementų 
montavimą ir priežiūrą, „Geberit“ sprendimas turi papildomą nau-
dingą elementą. Elektrinių funkcinių elementų prijungimo laidas 
turi šviesos diodų lemputę, kuri matoma atidarius techninės prie-
žiūros angą už vandens nuleidimo plokštelės. Ši šviesos diodų 
lemputė rodo, ar maitinimo šaltinis veikia tinkamai.

PAGRINDAS PRIJUNGTAM VONIOS KAMBARIUI
Į ateitį orientuota, modulinė koncepcija yra tik vienas iš lizdo tvir-
tinimo ir komunikacijos jungčių dėžutės pranašumų. Įrengus šian-
dien, tai leidžia ateityje išplėsti funkcijas iki pat išmanaus vonios 
kambario – su sąlyga, kad pastato korpuse jau suplanuoti reika-
lingi tinklai.

→
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4
ĮVAIRIAUSIEMS POREIKIAMS

PRODUKTAI IR SPRENDIMAI

BEKONTAKTĖS WC PUODO VANDENS NULEIDIMO 
VALDYMO SISTEMOS VALDIKLIAI

Pastaraisiais metais tarp gyventojų labai išaugo higi-
enos poreikis. Ypač santechnikos pramonėje WC puo-
dų ir pisuarų bekontakčių vandens nuleidimo sistemų 
paklausa dabar yra kaip niekada didelė. Higienos  
sumetimais žmonės vis dažniau vengia liestis prie kitų 
naudojamų daiktų.

„Geberit“ reaguoja į šiuos augančius higienos reikala-
vimus ir siūlo naują elektrinį vandens nuleidimo prie-
taisą bei infraraudonųjų spindulių nuotolinę 10 tipo 
vandens nuleidimo plokštelę.

Bekontaktės nuleidimo valdymo sistemos 
vis labiau populiarėja viešosiose ir  
pusiau viešosiose sanitarinėse patalpose.  
Naujieji „Geberit“ elektriniai valdikliai  
užtikrina higieną, puikų estetinį vaizdą ir 
gali būti įrengti bet kur.

Elektra valdomas nuleidiklis yra būtinas bekontakčio nuleidimo 
įtaisas. Naujieji „Sigma“ arba „Omega“ bakeliai tinka tiek vienam, 
tiek dvigubam nuleidimui, todėl yra suderinami su visais vandens 
nuleidimo mygtukais.

PATRAUKLI PAPILDOMA NAUDA
Naujieji elektros prietaisai palaiko ir papildomas funkcijas, tokias 
kaip sanitarinio vandens nuleidimo modulis „Interval“. Taip užtikri-
nama, kad geriamojo vandens vamzdžiai būtų reguliariai išplau-
nami, taigi ilgainiui būtų išvengiama šalto vandens stovėjimo.  
Šį prietaisą galima lengvai keliais veiksmais sumontuoti per  
techninės priežiūros angą, ir jis valdomas naudojant „Geberit  
Control App“.

SKIRTAS VALDYTI IŠ TINKLO ARBA BATERIJOMIS
Naujieji elektriniai nuleidikliai, valdomi iš tinklo ir baterijomis, bus 
pasiūlyti nuo 2022 m. liepos mėn.

UNIVERSALUS NAUJASIS 
ELEKTRINIS KELTUVAS

„Know-how“ 2022 m. pavasaris18 
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5
Patrauklaus 10 tipo „Geberit“ infraraudonųjų spindulių 
nuotolinio vandens nuleidimo mygtuko vietą galima 
pasirinkti laisvai, pagal pageidavimą. Juo vandenį nu-
leisti galima bekontakčiu būdu. Tai reiškia, kad jis pui-
kiai tinka ne tik privačiuose vonios kambariuose, bet 
ir viešose arba pusiau viešose sanitarinėse patalpose 
bei vonios kambariuose, pritaikytuose žmonėms su 
negalia. Žmonėms su negalia pritaikytuose vonios 
kambariuose ir itin mažuose vonios kambariuose WC 
puodo vandens nuleidimo mygtukas yra labai svarbus, 
patogumo suteikiantis veiksnys.

TINKA VONIOS KAMBARIO BALDAMS, MŪRO 
IR GIPSO KARTONO KONSTRUKCIJAI
10 tipo infraraudonųjų spindulių nuotolinis vandens 
nuleidimo mygtukas gali būti naudojamas tiek su  
„Geberit Sigma“, tiek su „Geberit Omega“ potinkiniais 
bakeliais. Šiuo atveju atstumas iki bakelio neturi viršyti 
1,7 metro. Naudojant pridedamą kontrveržlę, infrarau-
donųjų spindulių nuotolinį vandens nuleidimo mygtuką 
galima lengvai sumontuoti vonios kambario balduose 
su integruotu balduose naudojamu bakeliu. Mūro ir 
gipso kartono konstrukcijai taip pat numatyta monta-
vimo dėžutė.

PRODUKTAI IR SPRENDIMAI

↑

Naujas 10 tipo infraraudonųjų spindulių 
nuotolinis vandens nuleidimo mygtukas 
tinka mūro ir gipso kartono konstrukcijoms, 
taip pat gali būti montuojamas į vonios 
kambario baldus.

←

Naujasis elektrinis nuleidiklis tinka tiek 
vienam, tiek dvigubam vandens  
nuleidimui ir gali būti derinamas su  
įvairiais mygtukais.

„GEBERIT“ 10 TIPO INFRARAUDONŲJŲ 
SPINDULIŲ NUOTOLINIS VANDENS  
NULEIDIMO MYGTUKAS

10 tipo infraraudonųjų spindulių nuotoliniam vandens 
nuleidimo mygtukui reikalingas maitinimas, idealiu 
atveju per maitinimo bloką, esantį montavimo elemen-
to lizdo tvirtinimo ir komunikacijų jungties dėžutėje. 
Tačiau galima naudoti ir „Geberit“ 12 V maitinimo trans-
formatorių, kuris turi būti sumontuotas išorinėje lizdo 
dėžutėje. Jei tualeto kambaryje nėra maitinimo šaltinio, 
nuotolinė vandens nuleidimo plokštė gali būti valdoma 
ir su baterijomis.

DIZAINO DETALĖ
Kuriant 10 tipo „Geberit“ infraraudonųjų spindulių nuo-
tolinį vandens nuleidimo mygtuką, dėmesys buvo su-
telktas į dizainą ir funkcionalumą. Aukštos kokybės 
nerūdijančiojo plieno dangtelis su elegantiškais ele-
mentais užtikrina stabilumą, patvarumą ir kokybę, todėl 
tai yra idealus pasirinkimas dažnai lankomoms sanita-
rinėms patalpoms. Tačiau 10 tipo „Geberit“ infrarau-
donųjų spindulių nuotolinis vandens nuleidimo myg-
tukas yra elegantiškas ir funkcionalus bet kurio vonios 
kambario akcentas.

19
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VISIŠKAI OPTIMIZUOTA  
SANITARINĖ KERAMIKA

PRODUKTAI IR SPRENDIMAI

„GEBERIT ICON“ VONIOS KAMBARIO SERIJA

Naujojoje serijoje „Geberit iCon  
Rimfree®WC“ suvienijamos „Geberit“ 
sukauptos žinios plastiko apdirbimo, 
keramikos prietaisų ir srautų inžinerijos 
srityse. Nauja vidinė keraminio WC  
puodo geometrija ir naujas nuleidžiamo 
vandens skirstytuvas optimizuoja  
vandens srautą WC puode.

„Geberit iCon“ vonios kambario serija plečiama įtraukiant naują 
kompaktišką pakabinamą WC puodą ir pristatomą WC puodą su 
tinkama bidė. Abiejuose yra optimizuota „Rimfree®“ technologija.

↑

Nulinė tolerancija klaidoms: dėl naujojo plastikinio vandens nuleidimo  
skirstytuvo įprasti keraminio WC puodo nelygumai dabar nebekelia jokių 
sunkumų.  
1. Vanduo tiksliai nukreipiamas per plastiką į keramiką.  
2. Vandens nuleidimo skirstytuvas pagamintas iš perdirbto plastiko.  
3. Plastikiniai snapeliai buvo pailginti.

BAKELIAI IR KERAMINIS WC PUODAS  
KAIP VIENAS VIENETAS
„iCon Rimfree®“ WC puodai buvo visiškai perdaryti, kad 
keramikos vidinė geometrija ir naujasis vandens nulei-
dimo skirstytuvas puikiai derėtų vienas su kitu. Van-
dens nuleidimo skirstytuvas – vamzdžio formos kom-
ponentas, pagamintas iš perdirbto plastiko, – tiesiogiai 
prijungtas prie vandens nuleidimo vamzdžio. Tokiu 
būdu jis nukreipia vandenį į WC puodą, nesiliesdamas 
su keramika. Bakelis ir vandens nuleidimo skirstytuvas 
ant keraminio WC puodo sudaro vieną vienetą, užtikri-
nantį nuolatinį kruopštų vandens nuleidimą. Naujojo 
WC puodo plastikiniai kanalizacijos vamzdžiai dabar 
pasiekia sieną, o tai reiškia, kad prie išleidimo vamzdžio 
galima prijungti standartines PE jungtis.

GREITAS, SAUGUS MONTAVIMAS
Naudodami EFF3 tvirtinimo sistemą, santechnikai 
„iCon“ WC puodus ir bidė gali sumontuoti prie sienos 
vos keliais žingsniais. Tvirtinimas atliekamas per dvi 
WC puodo tvirtinimo angas. 

Naujųjų „iCon“ WC puodų dangčiai sukurti optimaliam 
komfortui, o dėl „EasyMount“ vyrių juos galima tiksliai 
ir paprastai sureguliuoti. Tai reiškia, kad dangčio nuė-
mimas norint pareguliuoti ir nestabilūs WC puodų 
dangčiai dabar yra praeitis. Siekiant didesnio saugumo, 
WC puodų dangtis gali būti papildomai tvirtinamas 
šešiakampiu varžtu. Patobulinta „QuickRelease“ funk-
cija palengvina WC puodo ir dangčio valymą.

1 2

3

↑

Naujoje „Geberit iCon“ vonios kambario serijoje yra 
kompaktiškas pakabinamas WC puodas ir prista-
tomas WC puodas su optimizuota „Rimfree®“ tech-
nologija bei suderinamos bidė
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PAPRASTA IR 
PRAKTIŠKA

PRODUKTAI IR SPRENDIMAI

„GEBERIT CONTROL“ PROGRAMĖLĖ

Ateityje visus WC puodo ir pisuarų vandens nu-
leidimo valdiklius, praustuvo maišytuvus ir sa-
nitarinį vandens nuleidimo modulį „Interval“ bus 
galima paprastai ir efektyviai valdyti naudojant 
„Geberit Control“ programėlę.

„Geberit Control“ programėlė palengvina techninės 
priežiūros specialistų, patalpų vadovų ir santechnikų 
darbą. Dabar jie gali naudoti ją WC puodams, pisua-
rams arba praustuvo maišytuvams valdyti ir lengvai 
keisti produkto parametrams. Tam nereikia papildomo 
įrenginio – užtenka išmaniojo telefono ir „Bluetooth“ 
ryšio. Be to, programa yra nemokama.

PLATI TAIKYMO SRITIS
Programėlė gali būti naudojama vandeniui nuleisti, 
nuleidžiamo vandens kiekiui ir veikimo režimui nusta-
tyti bei nuleidimo valdymo sistemų baterijoms tikrinti. 
Be to, ji taip pat gali rodyti ir eksportuoti statistinius 
duomenis, o tai reiškia, kad taip pat galima optimizuo-
ti pastato valdymo procesus arba darbo eigą.

EFEKTYVUS SANITARINIŲ GAMINIŲ 
GRUPAVIMAS 
Grupavimo funkcija programėlėje yra didelis pliusas, 
ypač stambiuose sanitariniuose įrenginiuose. Iki šiol 
techninės priežiūros meistrai kiekvieną gaminį indivi-
dualiai turėjo valdyti ir konfigūruoti tarnybiniu mobi-
liuoju telefonu – savotišku nuotolinio valdymo pultu. 
Naudojant programėlę dabar galima sugrupuoti visus 
kambaryje įdiegtus gaminius ir valdyti juos vienu įran-
kiu.

Naujieji „Geberit“ WC puodų ir pisuarų vandens nulei-
dimo valdikliai, praustuvo maišytuvai ir sanitariniai 
vandens nuleidimo įrenginiai gali būti susieti su valdy-
mo programėle per „Bluetooth“. Produktai, pagaminti 
iki 2022 m., gali būti papildyti „Bluetooth“ sąsaja, pa-
keičiant valdymo bloką, o tai reiškia, kad tada jie taip 
pat gali būti susieti su „Geberit Control“ programėle.

↑

WC puodų ir pisuarų vandens nuleidimo 
valdiklius, praustuvo maišytuvus ir  
sanitarinius vandens nuleidimo įrenginius 
galima valdyti naudojant naująją  
„Geberit Control“ programėlę.

↑

Nuskaitykite QR kodą ir atsisiųskite 
minėtą programėlę iš „Apple Store“ 
(kairėje) arba „Google Play“ (dešinėje).
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Žiniasklaidos ir technologijų bendrovė 
„Axel Springer“ Berlyne pasižymėjo  
architektūros srityje. Buvusiame miesto 
dienraščių rajone kyla įspūdingas  
naujas pastatas. „Geberit“ produktai čia 
yra ir išorinėje ir vidinėje sienos pusėje.

IŠSKIRTINIAI PROJEKTAI

NAUJASIS „AXEL SPRINGER“ PASTATAS

Pačiame Berlyno centre dėmesį patraukia modernus 
biurų kompleksas – naujasis „Axel Springer“ pastatas. 
Žiniasklaidos įmonė leidžia tokius dienraščius kaip 
„Bild“ ir „Die Welt“. Naujoji būstinė išsidėsčiusi 52 000 
m2 plote, joje dirba daugiau nei 3000 darbuotojų, plu-
šančių televizijos studijose, redakcijose ir maitinimo 
įstaigose. Pastatas yra 13 aukštų, iš kurių du yra po 
žeme. Pastato kubą suprojektavo olandų architektas 
Remas Koolhaasas.

UŽMEGZTI RYŠĮ
Pastato kubo formos fasadą perskiria įspūdinga stikli-
nė konstrukcija, leidžianti šviesai patekti į 45 metrų 
aukščio atriumą. Tai yra centrinė naujojo biurų pastato 
vieta ir tai yra naujoji susitikimų vieta. „Vienintelė prie-
žastis, dėl kurios šiandieniniame skaitmeniniame pa-
saulyje reikalingas biuras – žmonių bendravimas, kad 
būtų galima susitikti su kitais žmonėmis ir kurti bei 
dalytis kūrybiniais sprendimais“, – aiškina Mathias 
Döpfner, „Axel Springer SE“ generalinis direktorius. 

ŽINIASKLAIDOS 
IMPERIJOS RŪMAI
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IŠSKIRTINIAI PROJEKTAI

NAUJASIS „AXEL SPRINGER“ 
PASTATAS

Savininkas: „Axel Springer SE“   

Architektas: OMA

Baigta: 2020 m. spalio mėn.

„GEBERIT“ GAMINIAI

„Geberit Silent-db20“

„Geberit Silent-PP“

„Geberit Mapress“ nerūdijantysis plienas  
ir anglinis plienas

„Geberit PE-HD“

„Geberit Pluvia“

„Geberit Renova“ ir „Renova Comfort“

„Geberit Sigma30“ ir „Sigma10“

„Geberit Duofix“

„Geberit“ priešgaisrinė mova „RS90 Plus 
DIN“

Už fasado, pagaminto iš pilkai dažyto stiklo ir aukso 
spalvos aliuminio elementų, pastatas yra tikra biurų 
erdvių ir susirinkimų patalpų klasika. Atriumas atitinka 
Berlyno sienos, kuri kadaise ėjo per šią vietą, kelią ir 
tampa tam tikru jungiamuoju tiltu. Apatiniai aukštai yra 
terasomis išdėstyti pastato centro link, o viršutiniai 
penki aukštai tarsi nutįsta nuo stogo konstrukcijos ir 
išsikiša į vidų.

VAMZDYNAI IR STOGO DRENAŽAS
„Geberit“ gaminiai montuojami tiek vidinėje, tiek išori-
nėje Berlyno įžymybės sienos pusėje. Andreasas 
Frischmuthas, atsakingas už statybos paslaugas, 
vamzdynus ir sanitarinius įrenginius, sako: „Atsižvel-
giant į trumpą statybos laikotarpį ir vietą mieste, logis-
tikos indėlis tiekiant medžiagas buvo milžiniškas. Dir-
bome su iki 35 montuotojų aikštelėje vienu metu. Laikas 
buvo labai svarbus ir vienu metu statėme iki penkių 
aukštų.“

Todėl gaminių patikimumas buvo labai svarbus. Geria-
mojo vandens ir šildymo sistemoms buvo naudojama 
„Geberit Mapress“ geriamojo vandens ir šildymo sis-
tema. Santechnikai naujajame „Axel Springer“ pastate 
taip pat sumontavo itin garsą izoliuojančią „Geberit 
Silent-db20“ drenažo sistemą, o grindų jungtims buvo 
panaudota „Geberit Silent-PP“. Ypatinga pastato archi-
tektūra darbų metu kėlė tam tikrų iššūkių: „Kai kuriais 
atvejais vamzdžius reikėjo tvirtinti 3 metrus po lubomis, 
o tai reiškia, kad turėjome sukurti specialius tvirtinimo 
elementus“, – pasakoja Andreasas Frischmuthas.

Ant stogo įrengta „Geberit Pluvia“ drenažo sistema. Kai 
lyja, ši sistema per kiekvieną įvadą nuo stogo paima iki 
25 litrų vandens per sekundę. Vamzdžiams ir įlajoms 
sujungtinaudojami „Geberit PE“ vamzdžiai.

↑

Naujojoje žiniasklaidos milžinės būstinėje „Geberit“ 
gaminių galima rasti tiek ant sienų, tiek už jų.

↑

Atriumas yra centrinė naujojo pastato vieta.

←

Naujasis „Axel Springer“ pastatas – rimtas 
architektūrinis pareiškimas.
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Geberit UAB
Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k.
LT-14302 Vilniaus r.

Tel. +370 700 22 894
El. paštas sales.lt@geberit.com

www.geberit.lt
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