
Yeni 
standart.
Geberit duvar süzgeci



 → İnovatif ve şık.

 → Hemzemin duşlar için özel tasarlanmıştır.

 → Geberit sistem teknolojisi sayesinde her yere monte 
edilebilir.

 → 65 mm'den ve 90 mm'den itibaren döşeme yükseklikleri 
için uygundur. 

 → Dayanıklı sızdırmazlık teknolojisi sayesinde seramik 
ustaları için kolaylık sunar.

Hemzemin duşlar için.
Geberit duvar süzgeci.

Geberit bir inovasyon daha sunuyor: Duş süzgecini duvara monte 
ediyor. Aslında Geberit duvar süzgeci hem banyo renovasyonları hem 
de yeni binalar için iyi bir seçim olduğunu kanıtladı. Çünkü her iki 
durumda da yeni standartlar belirleniyor. 

Pürüzsüz yüzey
Su giderini duvara taşımak banyonun zemi-
ninin pürüzsüz bir şekilde tasarlanmasına 
imkan tanır. Şap kolayca uygulanır, hemzemin 
banyolar çok daha temiz bir görünüme 
sahip olur.

Satış ekibinin işini kolaylaştırır
Geberit duvar süzgeci seramik ustalarının 
tüm sorularının cevaplayacak şekilde  
tasarlanmıştır. Süzgecin etrafındaki her yer 
sızdırmazlık özelliği ile uzun süre dayanır.

Kolay temizlik
Duvar süzgecinin tam önüne toplayıcı bir 
profil monte edilerek tüm kirlerin ve tortuların 
kolay ulaşılabilen bir yerde toplanması sağla-
nır. Böylece süzgeç kolaylıkla temizlenir. 

Günlük kullanım
Duvar süzgeci kolayca sökülebilen saç 
giderine sahiptir. Drenaj üzerindeki kapak 
ise dört farklı yüzey alternatifi ile sunulur: 
Parlak krom, paslanmaz çelik, beyaz ve 
duvar ile aynı materyalden kaplanabilen 
özel kapak. 

Duvarın arkasında
Geberit duvar süzgeci tuğla ve alçıpan 
duvarlara uygulanabilir ve mevcut gider 
borularına bağlanabilir. Montaj elemanları 
montaja hazır haldedir, bu sayede kısa 
sürede uzun ömürlü bir bağlantı sağlanır.

Düşük montaj yüksekliği
Duvar süzgecinin 65 mm'den veya 90 
mm'den itibaren döşeme yükseklikleri için 
iki çeşidi mevcuttur.
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Geberit Tesisat Sistemleri Tic. Ltd. Şti.
Koşuyolu Cad. No:33
34718 Kadıköy
İstanbul

T +90 216 340 82 73
F +90 216 340 82 79
sales.tr@geberit.com

→  www.geberit.com.tr


