
Jak podnieść standard publicznej toalety i zapewnić komfort oraz higienę jej użytkownikom? To pytanie powinno 
zadać sobie wielu projektantów, gdyż nie jest tajemnicą, że korzystanie z nich czasami oznacza nieprzyjemne 
skutki. A należy pamiętać, że toalety publiczne stanowią dziś swojego rodzaju wizytówkę budynku. 

Pisuary
Ogólnodostępna toaleta powinna być zaprojektowana tak, aby jak najlepiej spełniała swoje funkcje praktyczne, 
a jednocześnie była urządzona z pomysłem. Obok zapewnienia możliwie najwyższej funkcjonalności łazienka 
publiczna powinna także charakteryzować się oszczędnością wody i energii. W takim przypadku idealnym 
rozwiązaniem będą elektroniczne systemy spłukiwania pisuarów Geberit HyTronic. Wykrywanie użytkownika za 
pomocą nowoczesnej technologii podczerwieni decyduje o możliwości zachowania toalety w czystości przez cały 
dzień i gwarantuje minimalne zużycie wody. Jeśli dodamy do tego syfon pisuarowy z technologią spłukiwania 
1 litrem wody, to koszty zużycia wody zostaną zredukowane aż o 60 %. W styczniu 2009 roku firma Geberit 
z myślą o mężczyznach wprowadziła na rynek nowy stelaż do pisuaru z uniwersalną skrzynką montażową, 
nowymi zaworami spłukującymi i przyciskami pneumatycznymi. Zadbano o to, aby płytki przykrywające 
pisuarową armaturę spłukującą idealnie współgrały ze wzornictwem przycisków do WC. Stelaż wyposażony jest 
także w najnowszej generacji serwozawór, który ma jeszcze większą wydajność, co zapewnia czystość ceramiki 
o różnej konstrukcji przy minimalnym zużyciu wody. Możliwość ustawienia funkcji spłukiwania wstępnego 
i higienicznego w okresach dłuższych przerw w użytkowaniu zapewnia uzupełnienie wody w zamknięciach 
wodnych syfonów, co powoduje jeszcze większy komfort użytkowania pisuarów. 
Na uwagę zasługuje elektroniczna armatura pisuarowa z czujnikiem ukrytym w syfonie pisuaru. Wykorzystano 
tutaj technologię kalorymetryczną, która poprzez pomiar kilku wielkości fizycznych gwarantuje niezawodność 
działania. W tym wariancie spłukiwanie uruchamia sensor umieszczony w syfonie. Takie rozwiązanie bez 
dodatkowego elementu na ścianie, daje projektantowi swobodę w kreowaniu wnętrza, ułatwia utrzymanie 
toalety w czystości, a ukrycie modułu elektronicznego za ścianą zabezpiecza sterowanie przed wandalizmem.

sterowania elektroniczne do wc
Tam, gdzie wymagane jest spłukiwanie WC bezdotykowe, firma Geberit oferuje armaturę spłukującą do WC 
sterowaną podczerwienią. Armatura może być zasilana prądem 230 V lub baterią, a w przypadku zaniku 
prądu daje możliwość ręcznego uruchomienia spłukiwania. Płytka wykonana jest ze stali nierdzewnej i jest 
zabezpieczona przed nieuprawnionym demontażem. Dodatkowo przy pomocy pilota istnieje możliwość 
ustawienia spłukiwania wstępnego, higienicznego lub jednorazowego spłukania po wyłączeniu prądu, przez 
co armatura sterująca do WC firmy Geberit spełnia najwyższe wymagania stawiane systemom bezdotykowym. 

Baterie umywalkowe
Baterie elektroniczne stały się już powszechnym wyposażeniem toalet publicznych. Pozwalają na zachowanie higieny 
tak istotnej w przypadku obiektów o podwyższonych wymaganiach sanitarnych, oszczędzają wodę i zmniejszają do 
minimum kontakt z ewentualnymi bakteriami pozostawionymi na armaturze.
Do toalet publicznych firma Geberit oferuje zastosowanie baterii elektronicznych HyTronic. Bogate wzornictwo tych baterii 
łatwo można dostosować do rożnych potrzeb i stylu toalety. Nowy pilot serwisowy ułatwia korzystanie z ogromnych 
możliwości elektroniki zastosowanej w baterii, a jej gładka powierzchnia znacznie ogranicza wandalizm. Czujniki 
baterii HyTronic wysyłają naprzemiennie dwie wiązki promieni, co zapewnia szybkie i pewne wykrywanie użytkownika. 
Technika ta pozwala na znaczne oszczędności wody ze względu na natychmiastowe otwarcie i  zamknięcie wypływu. 
Baterie Geberit znane są z prostoty montażu, łatwego utrzymania w czystości i odporności na korozję. Dodatkowym 
atutem jest możliwość wyboru funkcji spłukiwania higienicznego, co zapobiega stagnacji wody w przewodach.
Baterie umywalkowe firmy Geberit to przede wszystkim wieloletnia gwarancja niezawodności przy maksymalnej 
oszczędności wody.
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GeBerit dla architekta
Projektując łazienkę zwracamy dużą uwagę na to, 
aby wszystkie elementy jej wyposażenia pasowały 
do siebie. Dotyczy to spraw technicznych, jak również 
wyglądu poszczególnych detali. Nieodłącznym 
detalem łazienki jest toaleta, współcześnie 
obowiązkowo w formie podwieszanej do ściany 
miski, za którą ukryty jest stelaż i spłuczka. 
Podstawowym, sztandarowym stelażem do montażu 
wiszącej miski ustępowej jest system Duofix ze 
spłuczką UP320, która została do najmniejszego 
szczegółu zoptymalizowana pod względem 
akustycznym. Jedyny widoczny element schowanego 

w ścianie urządzenia to klawisz spłukujący. 
Jest on elementem, który uzupełnia projekt 
łazienki, a odpowiednio dobrany może współgrać 
z pozostałymi składnikami jej wyposażenia. Do 
spłuczek montowanych w stelażach Geberit Duofix 
można zastosować różne przyciski. Nawet zmiana 
koncepcji wyglądu łazienki nie wymaga wymiany 
spłuczki – wystarczy wymienić sam przycisk. 
W asortymencie znajdują się również stelaże 
z bocznym odciągiem zanieczyszczonego powietrza 
z miski ustępowej. W połączeniu z wyjątkowo 
cichym systemowym wentylatorem otrzymujemy 

rozwiązanie znakomicie podnoszące komfort 
korzystania z łazienki. 
Tam, gdzie główną rolę grają względy finansowe, 
Geberit oferuje ekonomiczną alternatywę – stelaże 
Geberit Duofix Basic. Asortyment ograniczony 
do podstawowego minimum, mniejsza liczba 
przycisków, ale ciągle ta sama pełna 10 – letnia 
gwarancja. 
Niewątpliwie jedną z ważniejszych zalet 
systemów podtynkowych Geberit jest ich jakość 
i niezawodność. Od samego początku – czyli przez 
ponad 130 lat doświadczenia firmy – Geberit 

stosuje wyłącznie materiały o najwyższych 
parametrach, starannie dobranych do planowanej 
funkcji. Produkty poddawane są nieustannej kontroli 
jakości, a ich funkcjonowanie zostało doprowadzone 
do niemal absolutnej perfekcji. Geberit dba 
o każdy, najdrobniejszy element produktu. Dlatego, 
jako jedna z nielicznych firm, Geberit zapewnia 
10 – letnią gwarancję na wszystkie elementy 
spłuczek podtynkowych, oraz gwarantuje 25 
– letnią dostępność części zamiennych. Skuteczność 
gwarancji poparta jest bogatą siecią serwisową 
dostępną w każdym miejscu Polski.
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