
Geberit Monolith
 
Uusi, nopeasti ja helposti asennettava saniteettimoduuli



Vanha WC-istuin on helppo irrottaa,  
mutta vanha viemäriputki jää.



WC-järjestelmä, joka on helppo mukauttaa 
vanhojen viemärien mukaan.

Geberit on kehittänyt uuden WC-moduulin, joka voidaan asentaa 

vanhoihin liitäntöihin ja viemäriputkiin ilman rakennemuutoksia. 

Nopeasti asennettava Geberit Monolith vakuuttaa selkeällä, tilaa  

säästävällä muotoilullaan.
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Geberit Monolith on tyylikäs 

WC-moduuli, jota voidaan  

kytkeä vanhoihin vesi- ja vie-

märiliitäntöihin.

Puhtaat linjat ja laadukkaat 

materiaalit luovat kylpyhuo-

neesta harmonisen kokonai-

suuden.



5

Yhteensopiva

Joustava 

Huippulaatua

Helppohoitoinen

Monipuolinen

Kuvia asennusvideosta.  
Katso koko video kotisivullamme tai lataa se wmv-tiedostona: www.geberit.fi > Uudet tuotteet

Edut pähkinänkuoressa

Geberit Monolith – moduulin voi liittää vanhoihin vesi-ja viemäriliitäntöihin  

ilman rakenteellisia muutoksia. Ei piikkausta, ei laatoitusta, ei sirpaleita. Koko 

järjestelmä voidaan asentaa yhdellä kertaa ilman muiden alojen asentajia.  

WC on käyttökunnossa muutamassa tunnissa.

Geberit Monolith sopii kaikkiin rakennustilanteisiin. Sen modulaarinen  

rakenne mukautuu rakennustoleranssien mukaan. Sama joustavuus 

pätee myös vie märiliitäntöihin: Geberit Monolith – moduulin voi liittää niin 

seinä-kuin lattiaviemäriin.

WC-moduuli on valmistettu huippulaadukkaista materiaaleista, kuten turvala-

sista ja alumiinista. Kaikki tekniset osat on viimeistelty Geberitin tunnetusti  

tiukkojen vaatimusten mukaisesti.

Venttiileihin pääsee helposti käsiksi kunnossapitoa varten. Kaikki osat  

täyttävät Geberitin tiukat laatuvaatimukset ja varaosien saatavuus on taattu 

kymmeniksi vuosiksi.

Geberit Monolith – moduulin voi yhdistää monenlaisiin lattiaan tai seinään  

kiinnitettäviin keraamisiin WC-istuimiin. Se on yhteensopiva myös Geberit 

AquaClean 8000/8000plus – järjestelmän kanssa.
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Mallit ja ominaisuudet

Lasi, mintunvihreä (SK),  
päällystetty

Lasi, musta (SJ), 
päällystetty

Lasi, valkoinen (SI), 
päällystetty

Lasireunat hiottu kiillotettu kiillotettu

Sivut Valkoinen muovi Harjattu alumiini Harjattu alumiini

Käyttökohteet –  Lattia-WC, jonka  
huuhtelusäiliö asennettu 
seinään

– Seinä-WC

–  Lattia-WC, jonka  
huuhtelusäiliö asennettu 
seinään

– Seinä-WC
–  Geberit AquaClean  

8000/8000plus

–  Lattia-WC, jonka  
huuhtelusäiliö asennettu 
seinään

– Seinä-WC
–  Geberit AquaClean  

8000/8000plus
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Tärkeimmät käyttökohteet

Lattiaan asennettavat keraamiset  
WC-istuimet

Seinään asennettavat keraamiset  
WC-istuimet

Geberit AquaClean  
8000/8000plus

Tuotenumero 131.001.xx.1 Tuotenumero 131.021.xx.1 Tuotenumero 131.023.xx.1

Geberitin online-tuoteluettelo www.geberit.fi



Geberit Oy

Ruukinkuja 4

02330 Espoo

www.geberit.fi

iF product design award

Vuonna 1953 perustettu iF product 

design award on teollisen muotoilun 

huipuille myönnettävä tunnustus. 

Kansainvälisten asiantuntijoiden  

raadin myöntämä tunnustus  

on osoitus testatusti toimivasta ja  

laadukkaasta muotoilusta.


