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109.100.00.1 Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Delta 12 см, 6 / 3 літри, з керуванням спереду 3858

111.350.00.5 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, для осіб з обмеженими можливостями13446

111.375.00.5 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, для осіб з обмеженими можливостями, для поручнів і опор19638

111.434.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, вертикальний змішувач 4554

111.480.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, вертикальний змішувач, з сифоном для монтажу всередині стіни 8355

111.489.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 82–98 см, вертикальний змішувач, з сифоном для монтажу всередині стіни 8892

111.490.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 82–98 см, вертикальний змішувач: B=50см, H=82–98см, T=7.5см 4554

111.524.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для біде, 82 см, універсальний: B=50см, T=10см 7398

111.534.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для біде, 112 см, універсальний: B=50см, T=7.5см 6267

111.539.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для біде, 98 см, універсальний: B=50см, T=10см 8082

111.616.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний 9693

111.665.00.5 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 130 см, універсальний, для системи керування змивом пісуара Basic 8970

111.686.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана 7737

111.689.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для системи керування змивом пісуара прихованого монтажу11160

111.780.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи і ванни, 98–112 см, вбудовуваний у стіну змішувач прихованого монтажу 6420

111.788.00.1 Монтажна панель Geberit Duofix універсальна, для прихованого монтажу 1902

111.790.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для поручнів і опор, 112 см, для осіб з обмеженими можливостями: B=36.5см, H=112см, T=4см 5757

111.847.00.1 Комплект опор Geberit для керамічного унітаза з невеликою контактною поверхнею (2 шт.) 1533

111.868.00.1 Кріплення Geberit Duofix для умивальників з відстанню між точками кріплення 38–58 см 2409

111.869.00.1 Комплект кріплення Geberit Duofix для відстані між стійками 50–57,5 см 696

111.887.00.1 Комплект подовжувачів для кріплення до стіни Geberit Duofix (2 шт.) 246

115.103.00.1 Захисна панель Geberit Delta, з кріпленням на гвинтах: Матовий 2400

115.416.11.1 Декоративний комплект Geberit для умивальника із сифоном для монтажу всередині стіни: Альпійський білий 732

115.416.21.1 Декоративний комплект Geberit для умивальника із сифоном для монтажу всередині стіни: Глянцевий хром 1749

115.720.21.1 Порційний змішувач Geberit типу 26: Глянцевий хром, Змішувач=без змішувача 9624

115.721.21.1 Порційний змішувач Geberit типу 26: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем 12033

115.751.00.1 Змивна клавіша Geberit Mambo, для змиву/стопу, з кріпленням на гвинтах: Матовий 3642

115.770.11.5 Змивна клавіша Geberit Sigma01, для подвійного змиву: Альпійський білий 1719

115.770.21.5 Змивна клавіша Geberit Sigma01, для подвійного змиву: Глянцевий хром 2544

115.770.DT.5 Змивна клавіша Geberit Sigma01, для подвійного змиву: Гальванічне покриття латунню 7725

115.770.DW.5 Змивна клавіша Geberit Sigma01, для подвійного змиву: Чорний RAL 9005 2079

115.788.00.1 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, під заповнення матеріалом замовника: За специфікацією замовника 7047

115.805.46.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, підведення води ззаду: Матовий хром 17580

115.806.46.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, підведення води зверху: Матовий хром 17580

115.918.00.1 Механізм змиву унітаза Geberit з пневматичним приводом, одинарний змив, настінна ножна клавіша: Нержавіюча сталь 3549

116.003.00.1 Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування змивом пісуара 3294

116.004.00.1 Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування змивом пісуара 3465

116.011.11.5 Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 01: Альпійський білий 5436

116.011.21.5 Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 01: Глянцевий хром 5436

116.011.46.5 Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 01: Матовий хром 5436

116.015.KH.1 Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 10: глянцевий хром, матовий хром 6975

116.015.KJ.1 Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 10: білий, глянцевий хром 6975

116.015.KK.1 Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 10: білий, позолота 6975

116.015.KL.1 Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 10: білий, матовий хром 6975

116.015.KM.1 Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 10: чорний, глянцевий хром 6975

116.015.KN.1 Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 10: матовий хром, глянцевий хром 6975

116.016.00.1 Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50, під заповнення матеріалом замовника: За специфікацією замовника10254

116.021.11.5 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 01: Альпійський білий 19995

116.021.21.5 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 01: Глянцевий хром 19995

116.021.46.5 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 01: Матовий хром 19995

116.025.KH.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 10: глянцевий хром, матовий хром22560

116.025.KJ.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 10: білий, глянцевий хром 22560

116.025.KK.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 10: білий, позолота 22560

116.025.KL.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 10: білий, матовий хром 22560

116.025.KM.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 10: чорний, глянцевий хром 22560

116.025.KN.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 10: матовий хром, глянцевий хром22560

116.026.GH.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 50: Хромований, матовий 26661

116.031.11.5 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 01: Альпійський білий 19995

116.031.21.5 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 01: Глянцевий хром 19995

116.031.46.5 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 01: Матовий хром 19995

116.035.KH.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 10: глянцевий хром, матовий хром22560

116.035.KJ.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 10: білий, глянцевий хром 22560

116.035.KK.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 10: білий, позолота 22560

116.035.KL.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 10: білий, матовий хром 22560

116.035.KM.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 10: чорний, глянцевий хром 22560

116.035.KN.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 10: матовий хром, глянцевий хром22560

116.036.GH.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 50: Хромований, матовий 26661

116.135.21.1 Змішувач для умивальника Geberit типу 185, живлення від мережі: Глянцевий хром, Змішувач=без змішувача 20409

116.136.21.1 Змішувач для умивальника Geberit типу 186, живлення від мережі: Глянцевий хром, Змішувач=без змішувача 23424

116.145.21.1 Змішувач для умивальника Geberit типу 185, живлення від мережі: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем 22218

116.146.21.1 Змішувач для умивальника Geberit типу 186, живлення від мережі: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем 25233

116.155.21.1 Змішувач для умивальника Geberit типу 185, живлення від мережі: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем і ручкою 24027

116.156.21.1 Змішувач для умивальника Geberit типу 186, живлення від мережі: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем і ручкою 27042

116.235.21.1 Змішувач для умивальника Geberit типу 185, живлення від батарей: Глянцевий хром, Змішувач=без змішувача 18699

116.236.21.1 Змішувач для умивальника Geberit типу 186, живлення від батарей: Глянцевий хром, Змішувач=без змішувача 21615

116.245.21.1 Змішувач для умивальника Geberit типу 185, живлення від батарей: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем 20409

116.246.21.1 Змішувач для умивальника Geberit типу 186, живлення від батарей: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем 23424

116.255.21.1 Змішувач для умивальника Geberit типу 185, живлення від батарей: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем і ручкою 21615

116.256.21.1 Змішувач для умивальника Geberit типу 186, живлення від батарей: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем і ручкою 24630



116.335.21.1 Змішувач для умивальника Geberit типу 185, живлення від генератора: Глянцевий хром, Змішувач=без змішувача 25521

116.336.21.1 Змішувач для умивальника Geberit типу 186, живлення від генератора: Глянцевий хром, Змішувач=без змішувача 29331

116.365.21.1 Змішувач для умивальника Geberit типу 185, живлення від генератора: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем, що монтується під умивальником27807

116.366.21.1 Змішувач для умивальника Geberit типу 186, живлення від генератора: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем, що монтується під умивальником31524

118.026.11.1 Комплект подовжувача коліна змиву Geberit з розеткою: d=45мм, Альпійський білий 549

118.026.21.1 Комплект подовжувача коліна змиву Geberit з розеткою: d=45мм, Глянцевий хром 849

118.100.11.1 Комплект коліна змиву Geberit 90° з відступом: d=50мм, A=6см, Альпійський білий 1110

118.200.16.1 Коліно змиву Geberit 90°, 28 см, для товстих стінних конструкцій: d=50мм, X=28см, X1=4см 612

118.221.11.1 Комплект подовжувача коліна змиву Geberit з розеткою: d=45мм, Альпійський білий 399

118.221.21.1 Комплект подовжувача коліна змиву Geberit з розеткою: d=45мм, Глянцевий хром 714

119.060.11.1 Подовжувач коліна змиву Geberit 90° з розтрубом: d=32мм, Альпійський білий 408

119.063.11.1 Подовжувач коліна змиву Geberit прямий, з розтрубом: d=32мм, Альпійський білий 375

119.503.11.1 Подовжувач коліна змиву Geberit з відступом: d=32мм, A=6.5см, Альпійський білий 1422

119.504.11.1 Комплект коліна змиву Geberit 90°, 156 x 24 см, з відступом: d=32мм, A=6.5см, Альпійський білий 891

119.610.11.1 Коліно змиву Geberit 90°, високий підвісний монтаж, з розеткою: d=32мм, X=24см, X1=12см, Альпійський білий 369

119.611.16.1 Комплект коліна змиву Geberit 90° висувний, з ізоляційною оболонкою й захисною заглушкою: d=32мм, A=9.5см 2784

119.668.00.1 Манжета Geberit для перехідника для коліна змиву: d=45мм 72

119.675.00.1 Манжета Geberit для перехідника для коліна змиву: d=45мм 177

119.688.21.1 Змивний патрубок Geberit для пісуарів: d=19мм, G=1", Глянцевий хром 3546

119.696.11.1 Розподілювач води для змиву Geberit: Альпійський білий 300

119.698.16.1 Комплект коліна змиву Geberit 90° висувний: d=56мм, A=9.5см 2946

119.703.16.1 Проміжний елемент змивного патрубка Geberit 1401

119.704.16.1 Проміжний елемент змивного патрубка Geberit 699

123.135.11.1 Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit AP123, змив/стоп, для дистанційного керування: Альпійський білий 3027

131.085.11.1 Комплект з'єднувального патрубка Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 3 см 579

131.108.11.1 Комплект з'єднувального патрубка Geberit для підвісного унітаза, ексцентрик 7 см 1458

136.430.11.1 Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit AP116, подвійний змив: Альпійський білий 1683

136.444.11.1 Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit AP116plus, подвійний змив, з адаптером для очищувальних кубиків: Альпійський білий 2295

136.530.11.1 Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit AP117, подвійний змив, підведення води збоку чи ззаду по центру: Альпійський білий 1938

136.613.11.1 Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit AP110, змив/стоп: Альпійський білий 1098

136.725.00.1 Впускний клапан Geberit типу 340, підведення води знизу, 3/8", ніпель з пластику 435

136.726.00.1 Впускний клапан Geberit типу 340, підведення води знизу, 1/2", ніпель з пластику 435

150.245.06.1 Переливна труба Geberit з додатковим з'єднувальним елементом і манжетою: Гранітний сірий 384

150.280.11.1 Кришка зливного отвору Geberit d52, для сифона для душових піддонів: Альпійський білий 318

150.280.21.1 Кришка зливного отвору Geberit d52, для сифона для душових піддонів: Глянцевий хром 318

150.280.45.1 Кришка зливного отвору Geberit d52, для сифона для душових піддонів: Позолота 7848

150.280.46.1 Кришка зливного отвору Geberit d52, для сифона для душових піддонів: Матовий хром 531

150.285.11.1 Кришка зливного отвору Geberit d62, для сифона для душових піддонів: Альпійський білий 531

150.285.21.1 Кришка зливного отвору Geberit d62, для сифона для душових піддонів: Глянцевий хром 318

150.285.45.1 Кришка зливного отвору Geberit d62, для сифона для душових піддонів: Позолота 7848

150.285.46.1 Кришка зливного отвору Geberit d62, для сифона для душових піддонів: Матовий хром 531

150.680.00.1 Сифон для душових піддонів Geberit d52: d=50мм 639

150.685.00.1 Сифон для душових піддонів Geberit d62, з'єднувальний патрубок з кульовим шарніром: d=50мм 639

150.991.00.1 Армований шланг Geberit 3/4" 801

151.034.11.1 Сифон пляшковий Geberit для умивальника, з клапанною розеткою, горизонтальний випуск: d=32мм, G=1 1/4", Альпійський білий 777

151.035.11.1 Сифон пляшковий Geberit для умивальника, з клапанною розеткою, горизонтальний випуск: d=40мм, G=1 1/4", Альпійський білий 777

151.100.11.1 Сифон Geberit для умивальника й біде, горизонтальний випуск: d=40мм, G=1 1/4", Альпійський білий 315

151.105.21.1 Сифон Geberit для умивальника, з манжетою, горизонтальний випуск: d=40мм, G=1 1/4", Глянцевий хром 1131

151.107.11.1 Сифон Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск: d=40мм, G=1 1/2 x 1 1/4", Альпійський білий 444

151.120.11.1 Комплект сифона Geberit для монтажу всередині стіни, для умивальників, горизонтальний випуск: d=50-56мм, G=1 1/4", d1=32мм, Альпійський білий2118

151.120.21.1 Комплект сифона Geberit для монтажу всередині стіни, для умивальників, горизонтальний випуск: d=50-56мм, G=1 1/4", d1=32мм, Глянцевий хром2676

151.121.00.1 Комплект сифона Geberit для монтажу всередині стіни, для умивальників, горизонтальний випуск: d=50-56мм, G=1 1/4", d1=32мм, Нержавіюча сталь матова3783

115.420.11.1 Декоративний комплект для підвісного умивальника Geberit ONE: Альпійський білий 11031

115.420.DW.1 Декоративний комплект для підвісного умивальника Geberit ONE: Чорний RAL 9005 11031

152.018.00.1 З'єднувальний елемент для умивальника Geberit Clou, з важільним механізмом: d=32мм 2178

152.038.16.1 Сифон Geberit для раковини для зливання сильно забрудненої води, з обтискним з'єднанням, вертикальний впуск і вертикальний випуск: d=50мм, d1=50мм1077

152.039.16.1 Сифон Geberit для раковини для зливання сильно забрудненої води, з обтискним з'єднанням, вертикальний впуск і горизонтальний випуск: d=50мм, d1=50мм894

152.040.16.1 Сифон Geberit для раковини для зливання сильно забрудненої води, з обтискним з'єднанням, горизонтальний впуск і горизонтальний випуск: d=50мм, d1=50мм1167

152.041.16.1 Сифон Geberit для раковини для зливання сильно забрудненої води, з обтискним з'єднанням, вертикальний впуск і вертикальний випуск: d=50мм, d1=56мм1077

152.042.16.1 Сифон Geberit для раковини для зливання сильно забрудненої води, з обтискним з'єднанням, вертикальний впуск і вертикальний випуск: d=56мм, d1=56мм1077

152.043.16.1 Сифон Geberit для раковини для зливання сильно забрудненої води, з обтискним з'єднанням, вертикальний впуск і горизонтальний випуск: d=50мм, d1=56мм984

152.044.16.1 Сифон Geberit для раковини для зливання сильно забрудненої води, з обтискним з'єднанням, вертикальний впуск і горизонтальний випуск: d=56мм, d1=56мм1167

152.045.16.1 Сифон Geberit для раковини для зливання сильно забрудненої води, з обтискним з'єднанням, горизонтальний впуск і горизонтальний випуск: d=50мм, d1=56мм1638

152.046.16.1 Сифон Geberit для раковини для зливання сильно забрудненої води, з обтискним з'єднанням, горизонтальний впуск і горизонтальний випуск: d=56мм, d1=56мм1638

152.107.16.1 З'єднувальний патрубок Geberit з накидною гайкою: d=40мм, DN=50, G=1 1/4", H=21см 315

152.108.16.1 З'єднувальний патрубок Geberit з накидною гайкою: d=40мм, DN=40, G=1 1/2", H=20см 399

152.113.16.1 З'єднувальний патрубок Geberit з накидною гайкою: d=50мм, DN=50, G=1 1/2", H=20см 399

152.114.16.1 З'єднувальний патрубок Geberit з накидною гайкою: d=50мм, DN=50, G=2", H=20см 417

152.115.16.1 З'єднувальний патрубок Geberit з накидною гайкою: d=50мм, DN=50, G=1 1/4", H=20см 315

152.170.16.1 Подовжувач коліна змиву Geberit: d=45мм, di=40мм 408

152.175.16.1 З'єднувальний патрубок Geberit з накидною гайкою: d=40мм, DN=40, G=1 1/4", H=4.5см 294

152.176.16.1 З'єднувальний патрубок Geberit з накидною гайкою: d=40мм, DN=40, G=1 1/2", H=3.5см 294

152.179.16.1 З'єднувальний патрубок Geberit з накидною гайкою: d=50мм, DN=50, G=1 1/4", H=3.3см 294

152.180.16.1 З'єднувальний патрубок Geberit з накидною гайкою: d=50мм, DN=50, G=1 1/2", H=3.3см 294

152.181.16.1 З'єднувальний патрубок Geberit з накидною гайкою: d=50мм, DN=50, G=2", H=3см 294

152.184.16.1 З'єднувальний патрубок Geberit з накидною гайкою: d=32мм, DN=30, G=1 1/4", H=2см 294

152.231.11.1 З'єднувальне коліно Geberit 90° для пісуара, з настінною розеткою: d=50мм, Альпійський білий 456

152.232.00.1 Комплект сифонів Geberit для монтажу всередині стіни, для приладів, з одним з'єднувальним елементом, корпусом прихованого монтажу й захисною панеллю: d=50-56мм2397

152.234.21.1 Сифон для монтажу всередині стіни Geberit для приладів, з одним з'єднувальним елементом: d=40мм, Глянцевий хром 663

152.235.11.1 Сифон для монтажу всередині стіни Geberit для приладів, з одним з'єднувальним елементом: d=40мм, d1=56мм, Альпійський білий 588

152.235.21.1 Сифон для монтажу всередині стіни Geberit для приладів, з одним з'єднувальним елементом: d=40мм, d1=56мм, Глянцевий хром 828

152.378.11.1 Лійка Geberit овальної форми: d=40мм, Альпійський білий 573



152.392.11.1 Сифон Geberit для приладів, з лійкою овальної форми: d=40мм, Альпійський білий 711

152.393.11.1 Сифон Geberit для приладів, з лійкою овальної форми: d=50мм, Альпійський білий 639

152.400.16.1 З'єднувальний патрубок Geberit з манжетою й манжетними ущільненнями: d=110мм, d1=120-125мм 639

152.402.16.1 З'єднувальний патрубок Geberit з манжетою й ущільнювальним кільцем: d=110мм 639

152.404.46.1 Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, довжина 18,5 см, з манжетним ущільненням: d=90мм, d1=45мм, Матовий хром 639

152.420.46.1 З'єднувальний патрубок Geberit з манжетою й декоративними заглушками: d=110мм, Матовий хром 387

152.422.46.1 Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, довжина 18,5 см: d=110мм, d1=45мм, Матовий хром 603

152.424.00.1 Манжета Geberit: d=80-100мм, d1=122мм 147

152.425.46.1 З'єднувальний патрубок Geberit з манжетою й декоративними заглушками: d=90мм, Матовий хром 387

152.426.46.1 Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, довжина 18,5 см: d=90мм, d1=45мм, Матовий хром 603

152.434.16.1 Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою: d=45мм, L=18.5см 273

152.438.46.1 Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, довжина 26,5 см: d=90мм, d1=45мм, Матовий хром 1284

152.439.46.1 Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, довжина 30 см: d=110мм, d1=45мм, Матовий хром 1284

152.441.46.1 Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, довжина 30 см: d=90мм, d1=45мм, Матовий хром 1284

152.465.00.1 Перехідник на ПВХ Geberit: d=110мм, d1=90мм 438

152.489.16.1 Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою 336

152.495.00.1 Манжета Geberit: d=32мм, d1=46мм 69

152.496.00.1 Манжета Geberit: d=40мм, d1=46мм 72

152.497.00.1 Манжета Geberit: d=105мм 183

152.550.11.1 Сифон Geberit для кухонної мийки, з кутовим шланговим з'єднувачем, вертикальний випуск: d=50мм, G=1 1/2", Альпійський білий 300

152.556.11.1 Сифон Geberit для кухонної мийки, з кутовим шланговим з'єднувачем, вертикальний випуск: d=40мм, G=1 1/2", Альпійський білий 300

152.597.11.1 Сифон Geberit для двох кухонних мийок, з кутовим шланговим з'єднувачем, довгий, горизонтальний випуск: d=40мм, G=1 1/2", Альпійський білий489

152.613.11.1 З'єднувальний патрубок Geberit з манжетою: d=110мм, Альпійський білий 639

152.647.00.1 Комплект з'єднувального коліна Geberit 90° з подовжувачем: d=110мм 2550

152.682.00.1 Манжета Geberit: d=32мм, di=44мм 72

152.689.00.1 Манжета Geberit: d=32мм, di=50мм 102

152.690.00.1 Манжета Geberit: d=40мм, di=50мм 108

152.691.00.1 Манжета Geberit: d=32мм, di=57мм 201

152.692.00.1 Манжета Geberit: d=40мм, di=57мм 135

152.693.00.1 Манжета Geberit: d=50мм, di=57мм 108

152.702.11.1 Сифон Geberit для приладів: d=50мм, Альпійський білий 492

152.704.11.1 Сифон Geberit для приладів: d=40мм, Альпійський білий 492

152.711.11.1 Сифон Geberit для кухонної мийки, з кутовим шланговим з'єднувачем, горизонтальний випуск: d=50мм, G=1 1/2", Альпійський білий 300

152.713.11.1 Сифон Geberit для кухонної мийки, з кутовим шланговим з'єднувачем, горизонтальний випуск: d=40мм, G=1 1/2", Альпійський білий 300

152.715.11.1 Сифон Geberit для двох кухонних мийок, з кутовим шланговим з'єднувачем, горизонтальний випуск: d=50мм, G=1 1/2", Альпійський білий489

152.741.11.1 Сифон Geberit для кухонної мийки, горизонтальний випуск: d=50мм, G=1 1/2", Альпійський білий 519

152.742.11.1 Сифон Geberit для кухонної мийки, горизонтальний випуск: d=40мм, G=1 1/2", Альпійський білий 519

152.767.11.1 Подвійний кутовий шланговий з'єднувач Geberit: G=1", Альпійський білий 546

152.768.11.1 Сифон зовнішнього монтажу Geberit для приладів, з кришкою: d=40мм, Альпійський білий 1032

152.796.00.1 Манжета Geberit: d=40мм, d1=44мм 72

152.818.11.1 Сифон Geberit для двох кухонних мийок, з кутовим шланговим з'єднувачем, горизонтальний випуск: d=50мм, G=1 1/2", Альпійський білий915

152.819.11.1 Сифон Geberit для кухонної мийки, компактна модель, з кутовим шланговим з'єднувачем, горизонтальний випуск: d=50мм, G=1 1/2", Альпійський білий546

152.821.11.1 Сифон Geberit для трьох кухонних мийок, з кутовим шланговим з'єднувачем, горизонтальний випуск: d=40мм, G=1 1/2", Альпійський білий1821

152.885.11.1 Сифон Geberit для кухонної мийки, компактна модель, з кутовим шланговим з'єднувачем, горизонтальний випуск: d=40мм, G=1 1/2", Альпійський білий546

152.886.11.1 Сифон Geberit для двох кухонних мийок, з кутовим шланговим з'єднувачем, горизонтальний випуск: d=40мм, G=1 1/2", Альпійський білий915

152.950.11.1 Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск: d=50мм, Альпійський білий 723

152.951.11.1 Сифон для пісуара Geberit, вертикальний випуск: d=50мм, Альпійський білий 777

152.973.00.1 Перехідник Geberit із зовнішнім різьбленням й гвинтовим з'єднанням: d=40мм, G=1/2" 825

152.974.00.1 Перехідник Geberit із зовнішнім різьбленням й гвинтовим з'єднанням: d=40мм, G=3/4" 996

152.978.00.1 Перехідник Geberit із зовнішнім різьбленням й гвинтовим з'єднанням: d=50мм, G=1" 1164

152.979.00.1 Перехідник Geberit із зовнішнім різьбленням й гвинтовим з'єднанням: d=50мм, G=1/2" 843

152.981.00.1 Перехідник Geberit із зовнішнім різьбленням й гвинтовим з'єднанням: d=50мм, G=3/4" 1011

153.564.16.1 Манжета Geberit: d=32мм, d1=58мм 135

153.565.16.1 Манжета Geberit: d=40мм, d1=58мм 102

153.566.16.1 Манжета Geberit: d=50мм, d1=58мм 102

156.051.00.1 Звукоізоляційний комплект Geberit для умивальника 408

156.054.00.1 Звукоізоляційний комплект Geberit для умивальника, великий 1095

167.733.16.1 Сифон Geberit для чаші Генуя, горизонтальний випуск: d=110мм 3540

167.734.16.1 Сифон Geberit для чаші Генуя, вертикальний випуск: d=110мм 3540

217.713.11.1 Комплект декоративних заглушок Geberit (2 шт.): Альпійський білий 258

217.713.46.1 Комплект декоративних заглушок Geberit (2 шт.): Матовий хром 72

240.058.00.1 Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Delta й Twinline 588

240.476.00.1 Переливний пристрій Geberit для змивних бачків прихованого монтажу (з 1999 року виготовлення) 252

240.938.00.1 Подовжувальний комплект Geberit для змивних бачків прихованого монтажу Sigma, Omega й Kappa 696

241.154.00.1 Монтажний комплект Geberit для системи електронного керування змивом унітаза, для поручня 1299

241.155.00.1 Монтажний комплект Geberit для системи механічного керування змивом унітаза, кнопка 1518

241.502.11.1 Подовжувач Geberit для пляшкового сифона: d=40мм, Альпійський білий 438

241.502.21.1 Подовжувач Geberit для пляшкового сифона: d=40мм, Глянцевий хром 870

241.507.11.1 Настінна розетка Geberit глибока: d=32мм, D=8.5см, H=3.7см, Альпійський білий 870

241.507.21.1 Настінна розетка Geberit глибока: d=32мм, D=8.5см, H=3.7см, Глянцевий хром 1077

241.508.11.1 Настінна розетка Geberit глибока: d=40мм, D=8.5см, H=3.7см, Альпійський білий 378

241.568.00.1 Бездротова змивна кнопка Geberit для електронного керування змивом 10137

241.631.00.1 Монтажний комплект Geberit з мережевим блоком живлення прихованого монтажу, для змішувачів для умивальника типів 8x і 18x 3876

242.018.00.1 Манжета Geberit для перехідника для коліна змиву: d=32мм 135

242.042.00.1 Траверса для підведення води Geberit для пісуара з розпилювальною голівкою 4251

242.126.11.1 Подовжувач Geberit для пляшкового сифона: d=32мм, Альпійський білий 561

242.126.21.1 Подовжувач Geberit для пляшкового сифона: d=32мм, Глянцевий хром 1431

242.307.21.1 Аератор Geberit для змішувачів для умивальника типів 6x, 8x і 18x: Глянцевий хром, Витрата води=6л/мин, Модель=поворотний 870

242.309.00.1 Адаптер Geberit для підводу Rp 1/2", пісуар 3804

242.349.00.1 Подовжувальний кабель Geberit для мережевого блока живлення, для змішувачів для умивальника типів 8x і 18x: червоний / чорний 1077

242.645.21.1 Аератор Geberit для змішувачів для умивальника типів 6x, 8x і 18x: Глянцевий хром, Витрата води=1.9л/мин, Модель=нерухомий 870

281.004.00.1 Впускний клапан Geberit типу 380, підведення води збоку, 3/8" і 1/2", ніпель з латуні 780



281.207.00.1 Впускний клапан Geberit типу 360, підведення води знизу, 3/8", ніпель з пластику 747

281.208.00.1 Впускний клапан Geberit типу 360, підведення води знизу, 1/2", ніпель з пластику 747

352.328.08.1 Донний клапан Geberit з круглим різьбленням: Rg=60 x 1/8", D=7см, Гальковий сірий RAL 7032 594

352.329.08.1 Донний клапан Geberit з круглим різьбленням: Rg=60 x 1/8", D=8.8см, Гальковий сірий RAL 7032 594

352.331.08.1 Кришка зливного отвору Geberit без ланцюжка: Гальковий сірий RAL 7032 321

352.332.08.1 Сітка клапана Geberit: d=45мм, Гальковий сірий RAL 7032 132

352.333.08.1 Конус переливного патрубка Geberit з ущільнювальним кільцем: d=50мм, d1=46мм, Гальковий сірий RAL 7032 489

352.354.16.1 Лійка Geberit овальної форми, із вбудованим сифоном: d=56мм 1698

352.368.00.1 Комплект кріплення Geberit для лійки прямокутної форми (6 шт.) 1854

352.377.16.1 Лійка Geberit овальної форми: d=40мм 612

352.379.16.1 Лійка Geberit овальної форми: d=50мм 612

352.389.08.1 Лійка Geberit прямокутної форми: d=50мм, Гальковий сірий RAL 7032 2187

359.144.11.1 Перехідник на ПВХ Geberit: d=90мм, d1=100мм, d2=94мм, Альпійський білий 372

244.120.00.1 Комбінована монтажна коробка Geberit 1314

115.882.14.1 Змивна клавіша Geberit Sigma20, для подвійного змиву: чорний матовий, фарбований, легко чиститься, глянцевий хром 4371

115.883.14.1 Змивна клавіша Geberit Sigma30, для подвійного змиву: чорний матовий, фарбований, легко чиститься, глянцевий хром 5007

115.893.14.1 Змивна клавіша Geberit Sigma30, для змиву/стопу, з кріпленням на гвинтах: чорний матовий, фарбований, легко чиститься, глянцевий хром6522

115.758.14.5 Змивна клавіша Geberit Sigma10, для змиву/стопу: чорний матовий, фарбований, легко чиститься, поліроване 6663

388.132.00.1 Монтажна рама Geberit для трапів 1809

405.012.00.1 Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, з комплектом кріплення, з ексцентриситетом: d=110мм, d1=45мм 2631

405.116.00.1 Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, з комплектом кріплення, з ексцентриситетом: d=90мм, d1=45мм 2631

458.404.00.1 Монтажний елемент Geberit DuofixBasic для умивальника, 112 см, вертикальний змішувач 3567

461.037.26.1 Анкерний болт Geberit 66

854.187.11.1 Настінна розетка Geberit плоска: d=40мм, D=8.5см, H=1.5см, Альпійський білий 108

854.188.11.1 Настінна розетка Geberit плоска: d=50мм, D=8.5см, H=1.5см, Альпійський білий 72

854.909.11.1 Настінна розетка Geberit глибока: d=50мм, D=8.5см, H=3.5см, Альпійський білий 219

894.094.11.1 Настінна розетка Geberit глибока: d=50мм, D=9см, H=7см, Альпійський білий 147

115.424.00.1 Декоративний комплект для вбудованого умивальника Geberit ONE 2007

115.425.FW.1 Декоративна рама для підвісного умивальника Geberit ONE: Нержавіюча сталь матова 4512

115.758.JT.5 Змивна клавіша Geberit Sigma10, для змиву/стопу: білий матовий, фарбований, легко чиститься, поліроване 6663

115.882.JT.1 Змивна клавіша Geberit Sigma20, для подвійного змиву: білий матовий, фарбований, легко чиститься, глянцевий хром 4371

115.883.JT.1 Змивна клавіша Geberit Sigma30, для подвійного змиву: білий матовий, фарбований, легко чиститься, глянцевий хром 5007

115.893.JT.1 Змивна клавіша Geberit Sigma30, для змиву/стопу, з кріпленням на гвинтах: білий матовий, фарбований, легко чиститься, глянцевий хром6522

241.508.21.1 Настінна розетка Geberit глибока: d=40мм, D=8.5см, H=3.7см, Глянцевий хром 561

115.817.11.5 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель з пластику, Basic: Альпійський білий 10170

115.817.46.5 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель з пластику, Basic: Матовий хром 10170

115.818.11.5 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель з пластику, Basic: Альпійський білий 10170

115.818.46.5 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель з пластику, Basic: Матовий хром 10170

116.016.00.5 Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50: За специфікацією замовника 10254

116.016.11.5 Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50: Альпійський білий 10254

116.016.DW.5 Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50: Чорний RAL 9005 10254

116.016.SD.5 Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50: Скло димчасте дзеркальне 12306

115.770.KA.5 Змивна клавіша Geberit Sigma01, для подвійного змиву: глянцевий хром, матовий хром 2544

115.758.KM.5 Змивна клавіша Geberit Sigma10, для змиву/стопу: чорний, глянцевий хром 3018

115.758.KH.5 Змивна клавіша Geberit Sigma10, для змиву/стопу: глянцевий хром, матовий хром 3522

115.758.KK.5 Змивна клавіша Geberit Sigma10, для змиву/стопу: білий, позолота 3018

115.758.KJ.5 Змивна клавіша Geberit Sigma10, для змиву/стопу: білий, глянцевий хром 2445

115.758.SN.5 Змивна клавіша Geberit Sigma10, для змиву/стопу: матовий, легко чиститься, поліроване 5313

115.787.SN.5 Змивна клавіша Geberit Sigma10, для змиву/стопу, з кріпленням на гвинтах: матовий, легко чиститься, поліроване 6060

116.015.SN.1 Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 10: матовий, поліроване 7212

115.620.SI.1 Змивна клавіша Geberit Sigma70, для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см: Білий / Скло 11652

115.620.SJ.1 Змивна клавіша Geberit Sigma70, для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см: Чорний / Скло 11652

115.620.00.1 Змивна клавіша Geberit Sigma70, для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см: За специфікацією замовника10287

115.625.SI.1 Змивна клавіша Geberit Sigma70 для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см: Білий / Скло 11652

115.625.SJ.1 Змивна клавіша Geberit Sigma70 для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см: Чорний / Скло 11652

115.625.00.1 Змивна клавіша Geberit Sigma70 для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см: За специфікацією замовника10287

242.555.00.1 Фільтр з активованого вугілля Geberit типу 1 1206

116.016.GH.5 Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50: Хромований, матовий 14607

116.025.SN.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 10: матовий, поліроване 22008

116.035.SN.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 10: матовий, поліроване 22008

242.834.21.1 Аератор Geberit для змішувачів для умивальника типів 6x, 8x і 18x: Глянцевий хром, Витрата води=3.8л/мин, Модель=нерухомий 870

111.362.00.5 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см 9981

242.837.00.1 Монтажна коробка Geberit 2367

111.064.00.1 Комплект для кріплення ніжок Geberit Duofix на задній стінці (2 шт.) 1521

154.338.00.1 Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, для облицювання плиткою, без рамки 3048

154.335.11.1 Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, облицювання з пластику: Альпійський білий 2379

154.335.21.1 Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, облицювання з пластику: Глянцевий хром 3048

154.336.FW.1 Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, облицювання з матової нержавіючої сталі: Нержавіюча сталь матова 3810

154.337.FW.1 Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, облицювання з нержавіючої сталі, з кріпленням на гвинтах: Нержавіюча сталь матова4764

154.340.FW.1 Профіль-колектор Geberit для водовідводу в стіні для душової системи: L=115см 3810

457.536.00.1 Монтажний елемент Geberit Kombifix для душової системи, з водовідводом у стіні, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм12096

154.339.00.1 Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, для облицювання плиткою, багатокомпонентний 4764

116.461.21.1 Змішувач для умивальника Geberit ONE, прямокутної форми, настінний монтаж, з двома ручками, для монтажного елемента Geberit ONE: Глянцевий хром18282

115.080.KH.1 Змивна клавіша Geberit Omega30, для подвійного змиву: глянцевий хром, матовий хром 5085

115.080.KM.1 Змивна клавіша Geberit Omega30, для подвійного змиву: чорний, глянцевий хром 4158

115.080.KK.1 Змивна клавіша Geberit Omega30, для подвійного змиву: білий, позолота 4158

115.080.KJ.1 Змивна клавіша Geberit Omega30, для подвійного змиву: білий, глянцевий хром 3744

115.081.SI.1 Змивна клавіша Geberit Omega60, для подвійного змиву, урівень з стіною: білий, дзеркальна, глянцевий хром 14913

115.081.SJ.1 Змивна клавіша Geberit Omega60, для подвійного змиву, урівень з стіною: чорний, дзеркальна, глянцевий хром 14913

115.081.GH.1 Змивна клавіша Geberit Omega60, для подвійного змиву, урівень з стіною: хромований, матовий, легко чиститься, глянцевий хром 14913

115.082.SI.1 Захисна панель Geberit Omega: Білий 5127

109.050.00.1 Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Omega 12 см, 6 / 3 літри, монтажна висота 98 см 7926



109.060.00.1 Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Omega 12 см, 6 / 3 літри, монтажна висота 106 см 7926

115.620.FW.1 Змивна клавіша Geberit Sigma70, для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см: Матовий, легко чиститься13515

115.625.FW.1 Змивна клавіша Geberit Sigma70 для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см: Матовий, легко чиститься13515

115.086.GH.1 Рамка для облицювання Geberit для змивної клавіші Omega60: Хромований, матова, легко чиститься 4257

115.085.KH.1 Змивна клавіша Geberit Omega20, для подвійного змиву: глянцевий хром, матовий хром 5085

115.085.KJ.1 Змивна клавіша Geberit Omega20, для подвійного змиву: білий, глянцевий хром 3744

115.085.KK.1 Змивна клавіша Geberit Omega20, для подвійного змиву: білий, позолота 4158

115.085.KM.1 Змивна клавіша Geberit Omega20, для подвійного змиву: чорний, глянцевий хром 4158

115.670.00.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий червоне золото: червоне золото, за специфікацією замовника 14793

115.671.00.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий чорний хром: чорний хром, за специфікацією замовника 14793

115.672.00.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий латунь: латунь, за специфікацією замовника 14793

115.650.00.1 Змивна клавіша Geberit Sigma21, для подвійного змиву, колір металевий червоне золото: червоне золото, за специфікацією замовника 14793

115.651.00.1 Змивна клавіша Geberit Sigma21, для подвійного змиву, колір металевий чорний хром: чорний хром, за специфікацією замовника 14793

115.652.00.1 Змивна клавіша Geberit Sigma21, для подвійного змиву, колір металевий латунь: латунь, за специфікацією замовника 14793

115.082.00.1 Захисна панель Geberit Omega: За специфікацією замовника 3762

115.086.21.1 Рамка для облицювання Geberit для змивної клавіші Omega60: Глянцевий хром 4257

116.051.GH.1 Механізм дистанційного змиву Geberit прямокутної форми, пневматичний, для подвійного змиву, клавіша прихованого монтажу: хромованийі, матовий, легко чиститься6507

116.051.KA.1 Механізм дистанційного змиву Geberit прямокутної форми, пневматичний, для подвійного змиву, клавіша прихованого монтажу: глянцевий хром, матовий хром3273

116.051.KT.1 Механізм дистанційного змиву Geberit прямокутної форми, пневматичний, для подвійного змиву, клавіша прихованого монтажу: білий, хромований, матовий3273

116.051.KV.1 Механізм дистанційного змиву Geberit прямокутної форми, пневматичний, для подвійного змиву, клавіша прихованого монтажу: чорний, хромований3273

116.052.21.1 Механізм дистанційного змиву Geberit прямокутної форми, пневматичний, для подвійного змиву, клавіша прихованого монтажу, що виступає над поверхнею: глянцевий хром3684

116.053.GH.1 Механізм дистанційного змиву Geberit прямокутної форми, пневматичний, для подвійного змиву, для бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша прихованого монтажу: хромованийі, матовий, легко чиститься6507

116.053.KA.1 Механізм дистанційного змиву Geberit прямокутної форми, пневматичний, для подвійного змиву, для бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша прихованого монтажу: глянцевий хром, матовий хром3273

116.053.KT.1 Механізм дистанційного змиву Geberit прямокутної форми, пневматичний, для подвійного змиву, для бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша прихованого монтажу: білий, хромований, матовий3273

116.053.KV.1 Механізм дистанційного змиву Geberit прямокутної форми, пневматичний, для подвійного змиву, для бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша прихованого монтажу: чорний, хромований, матовий3273

116.054.21.1 Механізм дистанційного змиву Geberit прямокутної форми, пневматичний, для подвійного змиву, для бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша прихованого монтажу, що виступає над поверхнею: глянцевий хром3684

115.650.JM.1 Змивна клавіша Geberit Sigma21, для подвійного змиву, колір металевий червоне золото: червоне золото, сланець Mustang 18624

115.650.JV.1 Змивна клавіша Geberit Sigma21, для подвійного змиву, колір металевий червоне золото: червоне золото, під бетон 18624

115.650.JX.1 Змивна клавіша Geberit Sigma21, для подвійного змиву, колір металевий червоне золото: червоне золото, горіх чорний 25689

115.651.JM.1 Змивна клавіша Geberit Sigma21, для подвійного змиву, колір металевий чорний хром: чорний хром, сланець Mustang 18624

115.651.JV.1 Змивна клавіша Geberit Sigma21, для подвійного змиву, колір металевий чорний хром: чорний хром, під бетон 18624

115.651.JX.1 Змивна клавіша Geberit Sigma21, для подвійного змиву, колір металевий чорний хром: чорний хром, горіх чорний 25689

115.652.JM.1 Змивна клавіша Geberit Sigma21, для подвійного змиву, колір металевий латунь: латунь, сланець Mustang 18624

115.652.JV.1 Змивна клавіша Geberit Sigma21, для подвійного змиву, колір металевий латунь: латунь, під бетон 18624

115.652.JX.1 Змивна клавіша Geberit Sigma21, для подвійного змиву, колір металевий латунь: латунь, горіх чорний 25689

115.670.JM.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий червоне золото: червоне золото, сланець Mustang 18624

115.670.JV.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий червоне золото: червоне золото, під бетон 18624

115.670.JX.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий червоне золото: червоне золото, горіх чорний 25689

115.671.JM.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий чорний хром: чорний хром, сланець Mustang 18624

115.671.JV.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий чорний хром: чорний хром, під бетон 18624

115.671.JX.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий чорний хром: чорний хром, горіх чорний 25689

115.672.JM.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий латунь: латунь, сланець Mustang 18624

115.672.JV.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий латунь: латунь, під бетон 18624

115.672.JX.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий латунь: латунь, горіх чорний 25689

115.770.JQ.5 Змивна клавіша Geberit Sigma01, для подвійного змиву: Покриття хром матовий, легко чиститься 2544

115.758.JQ.5 Змивна клавіша Geberit Sigma10, для змиву/стопу: матовий хром, фарбований, легко чиститься, глянцевий хром 3522

115.085.JQ.1 Змивна клавіша Geberit Omega20, для подвійного змиву: матовий хром, фарбований, легко чиститься, глянцевий хром 5085

115.080.JQ.1 Змивна клавіша Geberit Omega30, для подвійного змиву: матовий хром, фарбований, легко чиститься, глянцевий хром 5085

116.026.QB.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 50: Червоне золото / Матовий, легко чиститься34326

116.026.QF.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 50: латунь / Матовий, легко чиститься34326

116.026.QD.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 50: Чорний хром / Матовий, легко чиститься34326

116.036.QB.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 50: Червоне золото / Матовий, легко чиститься34326

116.036.QD.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 50: Чорний хром / Матовий, легко чиститься34326

116.036.QF.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 50: латунь / Матовий, легко чиститься34326

115.788.JV.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий хромований: хромований, під бетон 10878

115.884.JV.1 Змивна клавіша Geberit Sigma21, для подвійного змиву, колір металевий хромований: хромований, під бетон 10878

115.884.JX.1 Змивна клавіша Geberit Sigma21, для подвійного змиву, колір металевий хромований: хромований, горіх чорний 17940

115.788.JX.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий хромований: хромований, горіх чорний 17940

115.650.SI.1 Змивна клавіша Geberit Sigma21, для подвійного змиву, колір металевий червоне золото: червоне золото, білий 16554

115.651.SI.1 Змивна клавіша Geberit Sigma21, для подвійного змиву, колір металевий чорний хром: чорний хром, білий 16554

115.652.SI.1 Змивна клавіша Geberit Sigma21, для подвійного змиву, колір металевий латунь: латунь, білий 16554

115.650.SJ.1 Змивна клавіша Geberit Sigma21, для подвійного змиву, колір металевий червоне золото: червоне золото, чорний 16554

115.651.SJ.1 Змивна клавіша Geberit Sigma21, для подвійного змиву, колір металевий чорний хром: чорний хром, чорний 16554

115.652.SJ.1 Змивна клавіша Geberit Sigma21, для подвійного змиву, колір металевий латунь: латунь, чорний 16554

115.670.11.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий червоне золото: червоне золото, білий 14793

115.670.DW.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий червоне золото: червоне золото, чорний 14793

115.671.11.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий чорний хром: чорний хром, білий 14793

115.671.DW.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий чорний хром: чорний хром, чорний 14793

115.672.11.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий латунь: латунь, білий 14793

115.672.DW.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий латунь: латунь, чорний 14793

115.882.11.1 Змивна клавіша Geberit Sigma20, для подвійного змиву: білий, білий матовий 3057

115.882.01.1 Змивна клавіша Geberit Sigma20, для подвійного змиву: білий матовий, фарбований, легко чиститься, білий 4983

115.882.DW.1 Змивна клавіша Geberit Sigma20, для подвійного змиву: чорний, чорний матовий 3633

115.882.16.1 Змивна клавіша Geberit Sigma20, для подвійного змиву: чорний матовий, фарбований, легко чиститься, чорний 4983

115.883.11.1 Змивна клавіша Geberit Sigma30, для подвійного змиву: білий, білий матовий 3642

115.883.01.1 Змивна клавіша Geberit Sigma30, для подвійного змиву: білий матовий, фарбований, легко чиститься, білий 5619

115.883.DW.1 Змивна клавіша Geberit Sigma30, для подвійного змиву: чорний, чорний матовий 4266

115.883.16.1 Змивна клавіша Geberit Sigma30, для подвійного змиву: чорний матовий, фарбований, легко чиститься, чорний 5619

461.468.00.1 Задня стінка Geberit GIS для ніші для зберігання зі вставною полицею 3381

115.985.00.5 Монтажний комплект Geberit з коліном змиву й подовжувачем коліна змиву, для системи керування змивом пісуара Basic 2817

116.167.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від мережі, з функціональним блоком зовнішнього монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем з термостатом23061

116.168.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від батарей, з функціональним блоком зовнішнього монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем з термостатом23061



116.178.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від батарей, з функціональним блоком зовнішнього монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем з термостатом23061

116.177.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від мережі, з функціональним блоком зовнішнього монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем з термостатом23061

116.187.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем з термостатом18069

116.188.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем з термостатом18069

116.197.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем з термостатом18069

116.198.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем з термостатом18069

116.267.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=17см, Змішувач=зі змішувачем з термостатом19872

116.268.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=17см, Змішувач=зі змішувачем з термостатом19872

116.287.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=22см, Змішувач=зі змішувачем з термостатом20775

116.288.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=22см, Змішувач=зі змішувачем з термостатом20775

116.297.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=22см, Змішувач=зі змішувачем з термостатом20775

116.278.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=17см, Змішувач=зі змішувачем з термостатом19872

116.277.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=17см, Змішувач=зі змішувачем з термостатом19872

116.298.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=22см, Змішувач=зі змішувачем з термостатом20775

244.900.00.1 Циліндрик Geberit DuoFresh 162

116.055.KH.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 10, пневматичний, для подвійного змиву, клавіша змиву прихованого монтажу: глянцевий хром, матовий хром3519

116.055.KJ.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 10, пневматичний, для подвійного змиву, клавіша змиву прихованого монтажу: білий, глянцевий хром3156

116.055.KK.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 10, пневматичний, для подвійного змиву, клавіша змиву прихованого монтажу: білий, позолота4938

116.055.KM.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 10, пневматичний, для подвійного змиву, клавіша змиву прихованого монтажу: чорний, глянцевий хром3519

116.055.KN.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 10, пневматичний, для подвійного змиву, клавіша змиву прихованого монтажу: матовий хром, глянцевий хром3519

116.056.KH.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 10, пневматичний, для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша змиву прихованого монтажу: глянцевий хром, матовий хром3519

116.056.KJ.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 10, пневматичний, для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша змиву прихованого монтажу: білий, глянцевий хром3156

116.056.KK.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 10, пневматичний, для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша змиву прихованого монтажу: білий, позолота4938

116.056.KM.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 10, пневматичний, для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша змиву прихованого монтажу: чорний, глянцевий хром3519

116.056.KN.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 10, пневматичний, для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша змиву прихованого монтажу: матовий хром, глянцевий хром3519

116.057.KH.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 10, пневматичний, для подвійного змиву, вбудовувана в меблі клавіша змиву: глянцевий хром, матовий хром3519

116.057.KJ.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 10, пневматичний, для подвійного змиву, вбудовувана в меблі клавіша змиву: білий, глянцевий хром3156

116.057.KK.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 10, пневматичний, для подвійного змиву, вбудовувана в меблі клавіша змиву: білий, позолота4938

116.057.KM.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 10, пневматичний, для подвійного змиву, вбудовувана в меблі клавіша змиву: чорний, глянцевий хром3519

116.057.KN.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 10, пневматичний, для подвійного змиву, вбудовувана в меблі клавіша змиву: матовий хром, глянцевий хром3519

115.768.11.1 Захисна панель Geberit Sigma: Альпійський білий 1455

115.768.21.1 Захисна панель Geberit Sigma: Глянцевий хром 2001

115.768.46.1 Захисна панель Geberit Sigma: Матовий хром 2001

116.040.11.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, для одинарного змиву, клавіша змиву прихованого монтажу: Альпійський білий2166

116.040.21.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, для одинарного змиву, клавіша змиву прихованого монтажу: Глянцевий хром2523

116.040.46.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, для одинарного змиву, клавіша змиву прихованого монтажу: Матовий хром2523

116.041.11.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, для одинарного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша змиву прихованого монтажу: Альпійський білий2166

116.041.21.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, для одинарного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша змиву прихованого монтажу: Глянцевий хром2523

116.041.46.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, для одинарного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша змиву прихованого монтажу: Матовий хром2523

116.042.11.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, для подвійного змиву, клавіша змиву прихованого монтажу: Альпійський білий2334

116.042.21.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, для подвійного змиву, клавіша змиву прихованого монтажу: Глянцевий хром2694

116.042.46.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, для подвійного змиву, клавіша змиву прихованого монтажу: Матовий хром2694

116.043.11.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша змиву прихованого монтажу: Альпійський білий2334

116.043.21.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша змиву прихованого монтажу: Глянцевий хром2694

116.043.46.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша змиву прихованого монтажу: Матовий хром2694

116.044.11.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, для подвійного змиву, клавіша змиву прихованого монтажу, що виступає над поверхнею: Альпійський білий2334

116.045.11.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша змиву прихованого монтажу, що виступає над поверхнею: Альпійський білий2334

116.046.11.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, для одинарного змиву, клавіша змиву зовнішнього монтажу: Альпійський білий2334

116.047.11.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, для одинарного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша змиву зовнішнього монтажу: Альпійський білий2334

116.048.11.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, для подвійного змиву, клавіша змиву зовнішнього монтажу: Альпійський білий2523

116.049.11.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см, клавіша змиву зовнішнього монтажу: Альпійський білий2523

116.050.11.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, для подвійного змиву, вбудовувана в меблі клавіша змиву: Альпійський білий2334

116.050.21.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, для подвійного змиву, вбудовувана в меблі клавіша змиву: Глянцевий хром2886

116.050.46.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 01, пневматичний, для подвійного змиву, вбудовувана в меблі клавіша змиву: Матовий хром2886

115.899.JQ.1 Змивна клавіша Geberit Twinline30, для подвійного змиву: Покриття хром матовий, легко чиститься 2433

109.043.00.1 Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Omega 12 см, 6 / 3 літри, монтажна висота 82 см 7926

115.764.FW.1 Захисна панель Geberit Sigma, з кріпленням на гвинтах: Матовий, легко чиститься 4092

115.766.SI.1 Захисна панель Geberit Sigma: Білий 5127

115.766.00.1 Захисна панель Geberit Sigma: За специфікацією замовника 3762

154.052.00.1 Трап для душа Geberit для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм: d=40мм 5112

154.050.00.1 Трап для душа Geberit для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–220 мм: d=50мм 4647

154.310.00.1 Решітка Geberit з кріпленням на гвинтах, 8 x 8 см 837

151.020.21.1 Відвід для умивальника Geberit з сифоном, кришкою клапана і манжетою, горизонтальний випуск: d=32мм, G=1 1/4", Глянцевий хром 2277

152.070.21.1 Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з важільним механізмом: G=1 1/4" 1662

152.013.21.1 З'єднувальний елемент для умивальника Geberit Clou, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом та кришкою клапана: d=32мм, Глянцевий хром2493

152.071.21.1 Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з натискним механізмом: G=1 1/4" 1827

152.081.21.1 Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом та кришкою клапана: Глянцевий хром 1164

116.077.00.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, зовнішній монтаж, прихована 18552

116.076.00.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, зовнішній монтаж, прихована 18552

116.086.00.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, прихований монтаж 24882

154.311.00.1 Дизайнерська решітка Geberit Circle, 8 x 8 см 4647

154.312.00.1 Дизайнерська решітка Geberit Square, 8 x 8 см 4647

152.072.21.1 Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом: d=32мм, G=1 1/4", Глянцевий хром2643

152.073.21.1 Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою: d=32мм, G=1 1/4", Глянцевий хром2793

152.049.21.1 Відвід для умивальника Geberit Clou, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана: d=32мм, Глянцевий хром3390

152.084.21.1 Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом та кришкою клапана: d=32мм, G=1 1/4", Глянцевий хром2196

111.069.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112–130 см, настінний змішувач Geberit ONE з функціональним блоком прихованого монтажу13047

116.421.00.1 Захисна панель Geberit для встановлення урівень з стіною, для змішувачів для умивальника з функціональним блоком прихованого монтажу4173

244.654.00.1 Захисний короб Geberit для захисної панелі урівень з стіною, для змішувачів для умивальника з функціональним блоком прихованого монтажу1209

116.462.21.1 Змішувач для умивальника Geberit ONE, круглої форми, настінний монтаж, з двома ручками, для функціонального блока прихованого монтажу18282

116.463.21.1 Змішувач для умивальника Geberit ONE, прямокутної форми, настінний монтаж, з двома ручками, для функціонального блока прихованого монтажу18282

116.464.21.1 Змішувач для умивальника Geberit ONE, круглої форми, настінний монтаж, з двома ручками, для функціонального блока прихованого монтажу20049



116.465.21.1 Змішувач для умивальника Geberit ONE, прямокутної форми, настінний монтаж, з двома ручками, для функціонального блока прихованого монтажу20049

282.303.21.2 Зливний клапан Geberit типу 290, d40, подвійний змив: Глянцевий хром 1401

283.311.21.2 Арматура для бачка унітаза Geberit типу 290-360, подвійний змив, підведення води знизу, 3/8", ніпель з латуні: Глянцевий хром 2382

283.313.21.2 Арматура для бачка унітаза Geberit типу 290-380, подвійний змив, підведення води універсальне, 3/8'' і 1/2'', ніпель з латуні: Глянцевий хром2382

136.909.21.2 Зливний клапан Geberit типу 240, подвійний змив: Глянцевий хром 885

115.087.00.1 Захисна панель Geberit Omega, урівень з стіною: За специфікацією замовника 5127

115.088.00.1 Захисна панель Geberit Omega, урівень з стіною, з рамкою: За специфікацією замовника 6465

152.051.01.1 Відвід для умивальника Clou, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана, горизонтальне відведення, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском: d=32мм, Білий4530

152.089.01.1 Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском: d=32мм, G=1 1/4", Білий3333

116.061.00.1 Електрична та комунікаційна монтажна коробка Geberit для монтажного елемента для підвісного унітаза 753

116.096.00.1 Блок живлення Geberit для електричної та комунікаційної монтажної коробки 2853

116.098.00.1 Комплект електричної та комунікаційної монтажної коробки Geberit і мережевого блоку живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза3567

243.168.00.1 Монтажний комплект Geberit, урівень з стіною, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см 372

111.941.00.1 Короб для монтажу дзеркальної шафи Geberit ONE, висота 90 см: Номінальна ширина=60см 10194

111.945.00.1 Короб для монтажу дзеркальної шафи Geberit ONE, висота 90 см: Номінальна ширина=120см 17367

111.041.00.1 Траверса Geberit Duofix для кріплення елементів, для відстані між стійками від 60 см 2469

111.042.00.1 Траверса Geberit Duofix для кріплення елементів, для відстані між стійками від 60 см 2634

111.043.00.1 Траверса Geberit Duofix для кріплення елементів, для відстані між стійками від 60 см 2799

111.044.00.1 Траверса Geberit Duofix для кріплення елементів, для відстані між стійками від 60 см 2964

111.045.00.1 Траверса Geberit Duofix для кріплення елементів, для відстані між стійками від 60 см 3129

111.046.00.1 Траверса Geberit Duofix для кріплення елементів, для відстані між стійками від 60 см 3294

111.027.00.1 Кріплення Geberit Duofix для центрального зливу між двома елементами для умивальника 609

115.081.JK.1 Змивна клавіша Geberit Omega60, для подвійного змиву, урівень з стіною: лава, дзеркальна, глянцевий хром 14913

115.081.JL.1 Змивна клавіша Geberit Omega60, для подвійного змиву, урівень з стіною: пісочно-сірі, дзеркальна, глянцевий хром 14913

115.884.JK.1 Змивна клавіша Geberit Sigma21, для подвійного змиву, колір металевий хромований: хромований, лава 8805

115.884.JL.1 Змивна клавіша Geberit Sigma21, для подвійного змиву, колір металевий хромований: хромований, пісочно-сірий 8805

115.640.JK.1 Змивна клавіша Geberit Sigma60, для подвійного змиву, урівень з стіною: лава, дзеркальна, глянцевий хром 13845

115.640.JL.1 Змивна клавіша Geberit Sigma60, для подвійного змиву, урівень з стіною: пісочно-сірі, дзеркальна, глянцевий хром 13845

115.788.JK.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий хромований: хромований, лава 8805

115.788.JL.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий хромований: хромований, пісочно-сірий 8805

115.620.JK.1 Змивна клавіша Geberit Sigma70, для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см: Лава / Скло 11652

115.620.JL.1 Змивна клавіша Geberit Sigma70, для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см: Пісочно-сірий / Скло 11652

115.625.JK.1 Змивна клавіша Geberit Sigma70 для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см: Лава / Скло 11652

115.625.JL.1 Змивна клавіша Geberit Sigma70 для подвійного змиву, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см: Пісочно-сірий / Скло 11652

111.942.00.1 Короб для монтажу дзеркальної шафи Geberit ONE, висота 90 см: Номінальна ширина=75см 11328

111.943.00.1 Короб для монтажу дзеркальної шафи Geberit ONE, висота 90 см: Номінальна ширина=90см 13215

111.944.00.1 Короб для монтажу дзеркальної шафи Geberit ONE, висота 90 см: Номінальна ширина=105см 15102

111.951.00.1 Монтажна панель Geberit Duofix для умивальника з шафкою та зливною системою, центрична: Номінальна ширина=60см 1524

111.952.00.1 Монтажна панель Geberit Duofix для умивальника з шафкою та зливною системою, центрична: Номінальна ширина=75см 1689

111.953.00.1 Монтажна панель Geberit Duofix для умивальника з шафкою та зливною системою, центрична: Номінальна ширина=90см 1851

111.954.00.1 Монтажна панель Geberit Duofix для умивальника з шафкою та зливною системою, центрична: Номінальна ширина=105см 2181

111.955.00.1 Монтажна панель Geberit Duofix для умивальника з шафкою та зливною системою, центрична: Номінальна ширина=120см 2511

111.055.00.1 Монтажна панель Geberit Duofix для умивальника з шафкою та зливною системою, ексцентрична 2511

111.056.00.1 Монтажна панель Geberit Duofix для умивальника з шафкою та двома зливними системами 3294

152.091.21.1 Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана: d=32мм, G=1 1/4", Глянцевий хром2196

116.016.JK.5 Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50: Лава / Скло 12306

116.016.JL.5 Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 50: Пісочно-сірий / Скло 12306

151.019.01.1 Відвід для умивальника із сифоном, кришкою клапана та манжетою, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском: d=32 / 40мм, G=1 1/4", Білий / Глянцевий хром2871

111.047.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 120 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, для системи санітарного змивання з одним елементом для підведення води, без інтерфейсів34251

111.048.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 120 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, для системи санітарного змивання з двома елементами для підведення води, без інтерфейсів40368

151.116.11.1 Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск: d=32мм, G=1 1/4", Альпійський білий 1275

151.117.11.1 Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск: d=40мм, G=1 1/4", Альпійський білий 1275

154.341.FW.1 Профіль-колектор Geberit для водовідводу в стіні для душової системи: L=150см 4917

152.059.21.1 Відвід для умивальника Geberit Clou, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана: d=40мм, Глянцевий хром3390

152.061.01.1 Відвід для умивальника Clou, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана, горизонтальне відведення, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском: d=40мм, Білий4530

152.092.21.1 Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана: d=40мм, G=1 1/4", Глянцевий хром2196

152.099.01.1 Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском: d=40мм, G=1 1/4", Білий3333

152.074.21.1 Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом: d=40мм, G=1 1/4", Глянцевий хром2643

152.075.21.1 Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою: d=40мм, G=1 1/4", Глянцевий хром2793

115.856.SN.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, подвійний змив, змивна клавіша Sigma10, автоматичний / безконтактний / ручний змив: матовий, поліроване, B=24.6см, H=16.4см, T=1.5см, Матеріал=Нержавіюча сталь22371

115.863.SN.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, одинарний змив, змивна клавіша Sigma10, для поручня, ручний змив: матовий, поліроване16314

115.864.SN.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від батарей, одинарний змив, змивна клавіша Sigma10, для поручня, ручна: матовий, поліроване17889

115.867.SN.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, одинарний змив, змивна клавіша Sigma10, для поручня, бездротове керування змивом: матовий, поліровані19110

115.869.SN.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від батарей, одинарний змив, змивна клавіша Sigma10, для поручня, бездротове керування змивом: матовий, поліроване20613

115.890.SN.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, подвійний змив, змивна клавіша Sigma10, автоматичний / безконтактний / ручний змив: матовий, поліроване, B=24.6см, H=16.4см, T=1.5см, Матеріал=Нержавіюча сталь22371

115.891.SN.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від батарей, подвійний змив, змивна клавіша Sigma10, автоматичний / безконтактний / ручний змив: матовий, поліровані24237

115.906.SN.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, подвійний змив, змивна клавіша Sigma10, автоматичне / безконтактне змивання, з кріпленням на гвинтах: матовий, поліроване20508

115.907.KH.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, подвійний змив, змивна клавіша Sigma10, автоматичне / безконтактне змивання: глянцевий хром, матовий хром18642

115.907.KJ.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, подвійний змив, змивна клавіша Sigma10, автоматичне / безконтактне змивання: білий, глянцевий хром18642

115.907.KK.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, подвійний змив, змивна клавіша Sigma10, автоматичне / безконтактне змивання: білий, позолота18642

115.907.KM.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, подвійний змив, змивна клавіша Sigma10, автоматичне / безконтактне змивання: чорний, глянцевий хром18642

115.907.KN.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, подвійний змив, змивна клавіша Sigma10, автоматичне / безконтактне змивання: матовий хром, глянцевий хром18642

115.907.SN.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, подвійний змив, змивна клавіша Sigma10, автоматичне / безконтактне змивання: матовий, поліровані20508

115.908.KH.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від батарей, подвійний змив, змивна клавіша Sigma10, автоматичний / безконтактний змив: глянцевий хром, матовий хром20508

115.908.KJ.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від батарей, подвійний змив, змивна клавіша Sigma10, автоматичний / безконтактний змив: білий, глянцевий хром20508

115.908.KK.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від батарей, подвійний змив, змивна клавіша Sigma10, автоматичний / безконтактний змив: білий, позолота20508

115.908.KM.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від батарей, подвійний змив, змивна клавіша Sigma10, автоматичний / безконтактний змив: чорний, глянцевий хром20508

115.908.KN.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від батарей, подвійний змив, змивна клавіша Sigma10, автоматичний / безконтактний змив: матовий хром, глянцевий хром20508

115.908.SN.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від батарей, подвійний змив, змивна клавіша Sigma10, автоматичний / безконтактний змив: матовий, поліровані22371

115.909.SN.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від батарей, подвійний змив, змивна клавіша Sigma10, автоматичний / безконтактний змив, з кріпленням на гвинтах: матовий, поліроване22371

116.090.SG.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, подвійний змив, змивна клавіша Sigma80, безконтактне змивання: Чорний / Скло дзеркальне, B=24.7см, H=16.4см, T=1см, Матеріал=Скло33603

115.862.00.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, подвійний змив, для дистанційної кнопки 12864



116.090.SM.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, подвійний змив, змивна клавіша Sigma80, безконтактне змивання: Скло дзеркальне, B=24.7см, H=16.4см, T=1см, Матеріал=Скло33603

116.092.SG.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, подвійний змив, змивна клавіша Sigma80, безконтактне змивання: Чорний / Скло дзеркальне, B=24.7см, H=16.4см, T=1см, Матеріал=Скло33603

116.092.SM.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, подвійний змив, змивна клавіша Sigma80, безконтактне змивання: Скло дзеркальне, B=24.7см, H=16.4см, T=1см, Матеріал=Скло33603

115.885.00.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, подвійний змив, для зовнішньої кнопки 14421

115.897.00.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, подвійний змив, для бездротової змивної кнопки 16818

115.898.00.6 Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від батарей, подвійний змив, для бездротової змивної кнопки 18381

116.109.00.6 Інтервальний  санитарний змивний модуль Geberit, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, живлення від мережі 7527

116.110.00.6 Інтервальний  санитарний змивний модуль Geberit, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, живлення від батарей 9111

150.501.00.6 Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см: d=40/50мм 1311

150.505.00.6 Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 73 см: d=40/50мм 1803

150.017.00.6 Злив-перелив для ванни Geberit з кришкою зливного отвору, d52, з декоративним комплектом: глянцевий хром, d=40/50мм 1311

150.700.00.6 Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см: d=40/50мм 4428

150.701.00.6 Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 73 см: d=40/50мм 5250

150.710.21.6 Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом: Глянцевий хром, d=40/50мм6069

150.711.21.6 Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 73 см, з декоративним комплектом: Глянцевий хром, d=40/50мм6888

115.893.KJ.1 Змивна клавіша Geberit Sigma30, для змиву/стопу, з кріпленням на гвинтах: білий, глянцевий хром 5169

115.893.KX.1 Змивна клавіша Geberit Sigma30, для змиву/стопу, з кріпленням на гвинтах: хромованийі, матовий, легко чиститься, глянцевий хром 6864

115.893.KY.1 Змивна клавіша Geberit Sigma30, для змиву/стопу, з кріпленням на гвинтах: глянцевий хром, хромований, матовий 6864

115.883.KH.1 Змивна клавіша Geberit Sigma30, для подвійного змиву: глянцевий хром, матовий хром 4101

115.883.KJ.1 Змивна клавіша Geberit Sigma30, для подвійного змиву: білий, глянцевий хром 3030

115.883.KK.1 Змивна клавіша Geberit Sigma30, для подвійного змиву: білий, позолота 3654

115.883.KM.1 Змивна клавіша Geberit Sigma30, для подвійного змиву: чорний, глянцевий хром 3654

115.893.45.1 Змивна клавіша Geberit Sigma30, для змиву/стопу, з кріпленням на гвинтах: Позолота 68691

116.017.KH.1 Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 30: глянцевий хром, матовий хром 7074

116.017.KJ.1 Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 30: білий, глянцевий хром 7074

116.017.KK.1 Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 30: білий, позолота 7074

116.017.KL.1 Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 30: білий, матовий хром 7074

116.017.KM.1 Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 30: чорний / високоглянцева, глянцевий хром 7074

116.017.KN.1 Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 30: матовий хром, глянцевий хром 7074

116.027.KH.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 30: Глянцевий хром 22995

116.027.KJ.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 30: Альпійський білий 22995

116.027.KM.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 30: Чорний RAL 9005 22995

116.027.KN.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 30: Матовий хром 22995

116.027.KX.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, захисна панель типу 30: Хромований, матовий 22995

116.037.KH.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 30: Глянцевий хром 22995

116.037.KJ.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 30: Альпійський білий 22995

116.037.KM.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 30: Чорний RAL 9005 22995

116.037.KN.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 30: Матовий хром 22995

116.037.KX.1 Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 30: Хромований, матовий 22995

111.013.00.1 Комплект кріплення до стіни для окремого монтажу, для монтажного елемента Geberit Duofix для підвісного унітаза, зі змивним бачком прихованого монтажу 8 см (2 шт.)588

115.420.00.1 Декоративний комплект для підвісного умивальника Geberit ONE: Дзеркальна 11031

150.281.11.1 Декоративний комплект Geberit d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом: Альпійський білий 738

150.281.21.1 Декоративний комплект Geberit d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом: Глянцевий хром 738

150.300.KJ.1 Декоративний комплект Geberit Split, d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом: білий, глянцевий хром 1149

150.300.21.1 Декоративний комплект Geberit Split, d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом: Глянцевий хром 1149

150.481.KJ.1 Декоративний комплект Geberit Split, d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом і підводом: білий, глянцевий хром 2052

150.481.21.1 Декоративний комплект Geberit Split, d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом і підводом: Глянцевий хром 2052

154.314.00.1 Кріпильні матеріали Geberit для монтажного комплекту для дренажних каналів серії CleanLine 627

154.159.00.1 Монтажний комплект Geberit з підведенням, для дренажних каналів серії CleanLine: L=30см 7455

154.059.00.1 Трап для душа Geberit з підведенням: d=50мм 5598

150.755.21.6 Злив-перелив для ванни Geberit з кнопкою PushControl, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом і з'єднувальним коліном: Глянцевий хром, d=40/50мм2991

150.756.21.6 Злив-перелив для ванни Geberit з кнопкою PushControl, d52, довжина 50 см, з декоративним комплектом і з'єднувальним коліном: Глянцевий хром, d=40/50мм3825

150.757.21.6 Злив-перелив для ванни Geberit з кнопкою PushControl, d52, висота 60 см, з декоративним комплектом і з'єднувальним коліном: Глянцевий хром, d=40/50мм3825

115.861.00.6 Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування змиванням унітаза, 12 В 3090

116.069.FW.1 Захисна панель Geberit з нержавіючої сталі, для системи керування змивом пісуара: Матовий 2817

116.060.00.1 Адаптер сифона Geberit d103, для пісуарів 1320

116.062.00.1 Адаптер сифона Geberit d125, для пісуарів 1320

116.067.00.1 Решітка зливу Geberit для адаптера сифона d103–125: Білий 708

150.300.14.1 Декоративний комплект Geberit Split, d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом: Чорний матовий 1149

150.481.14.1 Декоративний комплект Geberit Split, d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом і підводом: Чорний матовий 2052

115.335.00.1 Блок живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м, для монтажної коробки 2568

154.053.00.1 Трап для душа Geberit міжповерховий: d=50мм 2790

111.676.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки 10749

115.696.00.1 Захисна панель Geberit Sigma, урівень з стіною: За специфікацією замовника 5127

115.697.00.1 Захисна панель Geberit Sigma, урівень з стіною, з рамкою: За специфікацією замовника 6465

116.207.21.1 Змішувач для вмивальника Geberit Bambini одноважільний, нейтральний колір: Глянцевий хром 10158

116.208.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Bambini із живленням від батарей, нейтральний колір: Глянцевий хром 15393

116.209.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Bambini із живленням від мережі, нейтральний колір: Глянцевий хром 15756

115.882.KH.1 Змивна клавіша Geberit Sigma20, для подвійного змиву: глянцевий хром, матовий хром 3522

115.882.KJ.1 Змивна клавіша Geberit Sigma20, для подвійного змиву: білий, глянцевий хром 2445

115.882.KK.1 Змивна клавіша Geberit Sigma20, для подвійного змиву: білий, позолота 3018

115.882.KM.1 Змивна клавіша Geberit Sigma20, для подвійного змиву: чорний, глянцевий хром 3018

115.882.SN.1 Змивна клавіша Geberit Sigma20, для подвійного змиву: матовий, легко чиститься, поліровані 5313

115.889.SN.1 Змивна клавіша Geberit Sigma20, для подвійного змиву, з кріпленням на гвинтах: матовий, легко чиститься, поліровані 6060

115.050.21.2 Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см: Глянцевий хром10158

115.050.BZ.2 Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см: Антрацитово-сірий RAL 70169912

115.051.BZ.2 Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см: Антрацитово-сірий RAL 70167872

115.051.21.2 Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см: Глянцевий хром8118

115.052.BZ.2 Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см: Антрацитово-сірий RAL 70169912

115.052.21.2 Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см: Глянцевий хром10158

115.053.BZ.2 Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см: Антрацитово-сірий RAL 70167872

115.053.21.2 Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см: Глянцевий хром8118



115.641.GH.1 Рамка для облицювання Geberit для змивної клавіші Sigma60: Хромований, матова, легко чиститься 4257

115.641.21.1 Рамка для облицювання Geberit для змивної клавіші Sigma60: Глянцевий хром 4257

115.640.GH.1 Змивна клавіша Geberit Sigma60, для подвійного змиву, урівень з стіною: хромований, матовий, легко чиститься, глянцевий хром 13845

115.640.SI.1 Змивна клавіша Geberit Sigma60, для подвійного змиву, урівень з стіною: білий, дзеркальна, глянцевий хром 13845

115.640.SJ.1 Змивна клавіша Geberit Sigma60, для подвійного змиву, урівень з стіною: чорний, дзеркальна, глянцевий хром 13845

116.065.00.1 Насадка Geberit для адаптера сифона 528

116.068.00.1 Настінне кріплення Geberit у зборі, для пустотілих перегородок 2127

115.336.00.1 Блок живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м й комбінованою з’єднувальною розеткою, для електричної з’єднувальної розетки3894

116.005.00.1 Монтажний комплект Geberit для пісуарів Preda, Selva й Tamina, для системи керування змивом пісуара 3714

388.021.00.1 Трап Geberit Varino, горизонтальний, d110: d=110мм, d1=50мм 6402

388.022.00.1 Трап Geberit Varino, вертикальний, d110: d=110мм, d1=50мм 3999

388.100.00.1 Подовжувач Geberit для трапів 13 x 13 см 591

388.101.00.1 Фланець Geberit для трапів 13 x 13 см 5790

388.102.00.1 Притискний ущільнювальний фланець Geberit, для трапу 13 x 13 см 5703

388.105.00.1 Решітка Geberit для трапів Varino 13 x 13 см і трапів 13 x 13 см 282

388.106.00.1 Вставка Geberit зі зворотним клапаном, для трапа 13 x 13 см 1047

388.107.00.1 Решітка Geberit, що запирається, для трапів 13 x 13 см 1776

388.108.00.1 Занурювальна трубка Geberit, висота гідрозатвору 27 мм, для трапа Varino 13 x 13 см 771

388.109.00.1 Обпресувальна заглушка Geberit для трапа 13 x 13 см 1044

458.122.11.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, з бачком прихованого монтажу Delta 12 см, змивна клавіша Delta20 8628

458.122.21.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, з бачком прихованого монтажу Delta 12 см, змивна клавіша Delta20 9276

150.280.14.1 Кришка зливного отвору Geberit d52, для сифона для душових піддонів: Чорний матовий 318

150.285.14.1 Кришка зливного отвору Geberit d62, для сифона для душових піддонів: Чорний матовий 531

150.265.14.1 Кришка зливного отвору Geberit d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвору 30 / 50 мм: Чорний матовий 531

150.266.16.1 Кришка зливного отвору Geberit Split, d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвору 30 / 50 мм: чорна / матова, чорні / глянцеві999

116.161.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від мережі, з функціональним блоком зовнішнього монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=без змішувача18936

116.162.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від мережі, з функціональним блоком зовнішнього монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем19839

116.163.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від батарей, з функціональним блоком зовнішнього монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=без змішувача18936

116.164.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від батарей, з функціональним блоком зовнішнього монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем19839

116.165.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від генератора, з функціональним блоком зовнішнього монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=без змішувача27954

116.166.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від генератора, з функціональним блоком зовнішнього монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем28857

116.171.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від мережі, з функціональним блоком зовнішнього монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=без змішувача18936

116.181.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=без змішувача14394

116.182.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем14844

116.274.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=17см, Змішувач=зі змішувачем16647

116.275.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=17см, Змішувач=без змішувача25215

116.276.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=17см, Змішувач=зі змішувачем25665

116.281.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=22см, Змішувач=без змішувача17097

116.282.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=22см, Змішувач=зі змішувачем17550

116.283.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=22см, Змішувач=без змішувача17097

116.284.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=22см, Змішувач=зі змішувачем17550

116.285.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=22см, Змішувач=без змішувача26115

116.286.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=22см, Змішувач=зі змішувачем26568

116.291.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=22см, Змішувач=без змішувача17097

116.292.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=22см, Змішувач=зі змішувачем17550

116.293.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=22см, Змішувач=без змішувача17097

116.294.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=22см, Змішувач=зі змішувачем17550

116.295.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=22см, Змішувач=без змішувача26115

116.296.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=22см, Змішувач=зі змішувачем26568

116.425.11.1 Захисна панель Geberit для змішувачів для умивальника з функціональним блоком прихованого монтажу: Альпійський білий 1380

116.426.11.1 Захисна панель Geberit для змішувачів для умивальника з функціональним блоком прихованого монтажу й сифоном для монтажу всередині стіни: Альпійський білий2775

116.130.00.1 Монтажний комплект Geberit для електронних змішувачів для умивальника, вертикальний монтаж, з функціональним блоком прихованого монтажу5409

116.172.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від мережі, з функціональним блоком зовнішнього монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем19839

116.173.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від батарей, з функціональним блоком зовнішнього монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=без змішувача18936

116.174.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від батарей, з функціональним блоком зовнішнього монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем19839

116.175.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від генератора, з функціональним блоком зовнішнього монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=без змішувача27954

116.176.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від генератора, з функціональним блоком зовнішнього монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем28857

116.183.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=без змішувача14394

116.184.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем14844

116.185.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=без змішувача23412

116.186.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем23859

116.191.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=без змішувача14394

116.192.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем14844

116.193.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=без змішувача14394

116.194.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем14844

116.195.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=без змішувача23412

116.196.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, вертикальний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, Змішувач=зі змішувачем23859

116.261.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=17см, Змішувач=без змішувача16197

116.262.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=17см, Змішувач=зі змішувачем16647

116.263.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=17см, Змішувач=без змішувача16197

116.264.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=17см, Змішувач=зі змішувачем16647

116.265.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=17см, Змішувач=без змішувача25215

116.266.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Piave, настінний монтаж, живлення від генератора, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=17см, Змішувач=зі змішувачем25665

116.271.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=17см, Змішувач=без змішувача16197

116.272.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від мережі, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=17см, Змішувач=зі змішувачем16647

116.273.21.1 Змішувач для умивальника Geberit Brenta, настінний монтаж, живлення від батарей, для функціонального блоку прихованого монтажу: Глянцевий хром, L=17см, Змішувач=без змішувача16197

111.553.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу9999

111.560.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 130 см, електронний убудовуваний у стіну змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу: B=50см, H=130см, T=7.5см12273

111.562.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 130 см, електронний убудовуваний у стіну змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу, з сифоном для монтажу всередині стіни: B=50см, H=130см, T=7.4см14361

111.563.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач з функціональним блоком прихованого монтажу, з сифоном для монтажу всередині стіни12090

150.550.00.1 Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з PE: d=50мм, З'єднувальний патрубок=PE-HD 1281

150.552.21.1 Сифон для душових піддонів Geberit d90, з кришкою зливного отвору, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з PE: d=40мм, Глянцевий хром, З'єднувальний патрубок=PE-HD1812



150.581.00.1 Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 30 мм, відвід з PE: d=40мм, З'єднувальний патрубок=PE-HD 1281

150.583.21.1 Сифон для душових піддонів Geberit d90, з кришкою зливного отвору, висота гідрозатвору 30 мм, відвід з PE: d=40мм, Глянцевий хром, З'єднувальний патрубок=PE-HD1812

150.265.11.1 Кришка зливного отвору Geberit d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвору 30 / 50 мм: Альпійський білий 531

150.265.21.1 Кришка зливного отвору Geberit d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвору 30 / 50 мм: Глянцевий хром 531

150.265.45.1 Кришка зливного отвору Geberit d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвору 30 / 50 мм: Позолота 27465

150.265.46.1 Кришка зливного отвору Geberit d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвору 30 / 50 мм: Матовий хром 852

150.592.21.1 Сифон для душових піддонів Geberit d90, для міжповерхової інсталяції, без сифона, з кришкою зливного отвору: d=50мм, Глянцевий хром2457

116.057.SN.1 Механізм дистанційного змиву Geberit типу 10, пневматичний, для подвійного змиву, вбудовувана в меблі клавіша змиву: покриття з матової нержавіючої сталі, високоглянцеве поліроване6471

243.625.00.1 Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave і Brenta: Витрата води=5.0л/мин, Модель=нерухомий 318

243.626.21.1 Аератор Geberit для змішувачів для умивальника типів 6x, 8x і 18x: Глянцевий хром, Витрата води=1.3л/мин, Модель=нерухомий 870

243.635.00.1 Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave і Brenta: Витрата води=5.0л/мин, Модель=поворотний 318

243.636.00.1 Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave і Brenta: Витрата води=3.8л/мин, Модель=нерухомий 318

243.637.00.1 Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave і Brenta: Витрата води=1.9л/мин, Модель=нерухомий 318

243.638.00.1 Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave і Brenta: Витрата води=1.3л/мин, Модель=нерухомий 318

111.915.00.5 Монтажний елемент Geberit Duofix для дитячого підлогового унітаза, 112 см, з бачком прихованого монтажу Sigma 12 см 13128

152.080.21.1 Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана: Глянцевий хром, L=8см 2439

152.050.21.1 Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана: Глянцевий хром, L=5см 2361

599113000 Мінітермостат Geberit Bambini для змішувача для умивальника 7527

571410000 Аератор Geberit Bambini для змішувача для умивальника: Витрата води=5.7л/мин, Модель=поворотний 306

577650000 Змішувач для умивальника Geberit Bambini, живлення від батареї, різні кольори 15468

571600000 Змішувач для умивальника Geberit Bambini, одноважільний змішувач, різні кольори 10206

577660000 Змішувач для умивальника Geberit Bambini, живлення від мережі, різні кольори 15831

115.884.SI.1 Змивна клавіша Geberit Sigma21, для подвійного змиву, колір металевий хромований: хромований, білий 8805

115.884.SJ.1 Змивна клавіша Geberit Sigma21, для подвійного змиву, колір металевий хромований: хромований, чорний 8805

115.884.00.1 Змивна клавіша Geberit Sigma21, для подвійного змиву, колір металевий хромований: хромований, за специфікацією замовника 7047

115.884.JM.1 Змивна клавіша Geberit Sigma21, для подвійного змиву, колір металевий хромований: хромований, сланець Mustang 10878

136.723.00.3 Впускний клапан Geberit типу 333, підведення води збоку, 3/8", ніпель з латуні 357

136.724.00.3 Впускний клапан Geberit типу 333, підведення води збоку, 3/8" і 1/2", ніпель з латуні 594

115.899.KJ.1 Змивна клавіша Geberit Twinline30, для подвійного змиву: білий, глянцевий хром 1704

115.899.KH.1 Змивна клавіша Geberit Twinline30, для подвійного змиву: глянцевий хром, матовий хром 2433

115.899.KN.1 Змивна клавіша Geberit Twinline30, для подвійного змиву: матовий хром, глянцевий хром 2433

152.429.46.1 З'єднувальний патрубок Geberit з манжетою й декоративними заглушками: d=110мм, Матовий хром 837

152.428.46.1 З'єднувальний патрубок Geberit з манжетою й декоративними заглушками: d=90мм, Матовий хром 837

115.788.11.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий хромований: хромований, білий 7047

115.788.21.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий хромований: хромований, глянцевий хром 10878

115.788.DW.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий хромований: хромований, чорний 7047

115.788.GH.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий хромований: хромований, хромований, матовий, легко чиститься10878

115.788.SD.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий хромований: хромований, скло димчасте дзеркальне 8805

115.788.JM.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий хромований: хромований, сланець Mustang 10878

115.788.00.2 Змивна клавіша Geberit Sigma50, для подвійного змиву, колір металевий хромований: хромований, за специфікацією замовника 7047

111.590.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для ніші для зберігання зі вставною полицею 12513

111.594.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для ніші для зберігання, з можливістю облицювання плиткою 15177

154.291.00.1 Коробка для зберігання в ніші Geberit із вставними поличками: сіра умбра / з порошковим покриттям 15294

154.294.00.1 Розсувні дверцята Geberit дзеркальні, відкривання ліворуч 18549

154.295.00.1 Розсувні дверцята Geberit дзеркальні,  відкривання праворуч 18549

154.296.00.1 Скребок для скла Geberit 1518

115.062.21.1 Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см: Глянцевий хром 2283

115.062.BZ.1 Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см: Антрацитово-сірий RAL 7016 2049

115.063.21.1 Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см: Глянцевий хром 2283

115.063.BZ.1 Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 8 см: Антрацитово-сірий RAL 7016 2049

111.595.00.1 Поперечина для монтажного елемента Geberit Duofix для ніші для зберігання 1011

115.883.JQ.1 Змивна клавіша Geberit Sigma30, для подвійного змиву: матовий хром, фарбований, легко чиститься, глянцевий хром 4101

115.882.JQ.1 Змивна клавіша Geberit Sigma20, для подвійного змиву: матовий хром, фарбований, легко чиститься, глянцевий хром 3522

388.009.00.1 Декоративний комплект Geberit для дренажного водовідводу, прорізна решітка 10 x 10 см 351

111.512.00.2 Монтажний елемент Geberit Duofix для біде, 112 см: B=50см, T=8см 6909

388.023.00.1 Трап Geberit Varino, горизонтальний, d50: d=50мм, d1=50мм 6141

388.032.00.1 Трап Geberit Varino без сифона, горизонтальний, d50: d=50мм 3159

388.033.00.1 Трап Geberit Varino без сифона, вертикальний, d50: d=50мм 2079

243.970.00.1 Вставка з керамічним стільниковим фільтром, для модуля Geberit DuoFresh 1716

154.342.00.1 Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні, облицювання з полірованої нержавіючої сталі: Нержавіюча сталь полірована 3810

111.071.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника Geberit ONE та настінного змішувача Geberit ONE, по висоті приміщення, з поворотним сифоном прихованого монтажу, зі прихованим Clou: B=80см, Ширина умивальника=75см, H=125см, T=14см18210

111.072.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника Geberit ONE та настінного змішувача Geberit ONE, по висоті приміщення, з поворотним сифоном прихованого монтажу, зі прихованим Clou: B=95см, Ширина умивальника=90см, H=125см, T=14см18789

111.073.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника Geberit ONE та настінного змішувача Geberit ONE, по висоті приміщення, з поворотним сифоном прихованого монтажу, зі прихованим Clou: B=110см, Ширина умивальника=105см, H=125см, T=14см19368

111.074.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника Geberit ONE та настінного змішувача Geberit ONE, по висоті приміщення, з поворотним сифоном прихованого монтажу, зі прихованим Clou: B=125см, Ширина умивальника=120см, H=125см, T=14см19947

111.081.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника Geberit ONE та настінного змішувача, по висоті приміщення, з поворотним сифоном прихованого монтажу, зі прихованим Clou: B=80см, Ширина умивальника=75см, H=125см, T=14см16554

111.082.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника Geberit ONE та настінного змішувача, по висоті приміщення, з поворотним сифоном прихованого монтажу, зі прихованим Clou: B=95см, Ширина умивальника=90см, H=125см, T=14см17133

111.083.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника Geberit ONE та настінного змішувача, по висоті приміщення, з поворотним сифоном прихованого монтажу, зі прихованим Clou: B=110см, Ширина умивальника=105см, H=125см, T=14см17712

111.084.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника Geberit ONE та настінного змішувача, по висоті приміщення, з поворотним сифоном прихованого монтажу, зі прихованим Clou: B=125см, Ширина умивальника=120см, H=125см, T=14см18294

111.091.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника Geberit ONE та настінного змішувача Geberit ONE, у часткову висоту приміщення, з поворотним сифоном прихованого монтажу, зі прихованим Clou: B=80см, Ширина умивальника=75см, H=112–130см, T=12см15726

111.092.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника Geberit ONE та настінного змішувача Geberit ONE, у часткову висоту приміщення, з поворотним сифоном прихованого монтажу, зі прихованим Clou: B=95см, Ширина умивальника=90см, H=112–130см, T=12см16308

111.093.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника Geberit ONE та настінного змішувача Geberit ONE, у часткову висоту приміщення, з поворотним сифоном прихованого монтажу, зі прихованим Clou: B=110см, Ширина умивальника=105см, H=112–130см, T=12см16884

111.094.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника Geberit ONE та настінного змішувача Geberit ONE, у часткову висоту приміщення, з поворотним сифоном прихованого монтажу, зі прихованим Clou: B=125см, Ширина умивальника=120см, H=112–130см, T=12см17466

244.999.00.1 Монтажний комплект з коробкою прихованого монтажу, для модуля Geberit DuoFresh 882

116.460.21.1 Змішувач для умивальника Geberit ONE, круглої форми, настінний монтаж, з двома ручками, для монтажного елемента Geberit ONE: Глянцевий хром18282

109.300.00.5 Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см, 6 / 3 літри 5058 промо

109.791.00.1 Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Sigma 8 см, 6 / 3 літри 4473 промо

111.003.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 82 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Omega 12 см 9633 промо

111.030.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 98 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Omega 12 см 9633 промо

111.060.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Omega 12 см 9633 промо

111.153.00.1 Монтажний елемент Geberit DuofixBasic для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см 3948 промо

111.300.00.5 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см 7443 промо

111.471.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, вертикальний змішувач 2922 промо



111.520.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для біде, 112 см, універсальний: B=50см, T=10см 6249 промо

111.580.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 130 см, з водовідводом у стіні, вбудовуваний в стіну змішувач прихованого монтажу, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–200 мм11112 промо

111.581.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 130 см, з водовідводом у стіні, вбудовуваний у стіну змішувач прихованого монтажу, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм11508 промо

111.591.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 50 см, з водовідводом у стіні, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–200 мм8889 промо

111.593.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 50 см, з водовідводом у стіні, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм9285 промо

111.796.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 114 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 8 см 9423 промо

111.813.00.1 Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу, зі вставною траверсою 861 промо

111.815.00.1 Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу (2 шт.) 567 промо

111.835.00.1 Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу, кутове встановлення (2 шт.) 567 промо

111.839.00.1 Комплект кріплення до стіни Geberit DuofixBasic для окремого монтажу (2 шт.) 474 промо

115.107.11.1 Змивна клавіша Geberit Delta01, для подвійного змиву: Альпійський білий 864 промо

115.107.21.1 Змивна клавіша Geberit Delta01, для подвійного змиву: Глянцевий хром 1299 промо

115.107.46.1 Змивна клавіша Geberit Delta01, для подвійного змиву: Матовий хром 1299 промо

115.108.00.1 Змивна клавіша Geberit Delta10, для змиву/стопу, з кріпленням на гвинтах 1662 промо

115.109.11.1 Змивна клавіша Geberit Delta15, для змиву/стопу: Альпійський білий 864 промо

115.109.21.1 Змивна клавіша Geberit Delta15, для змиву/стопу: Глянцевий хром 1299 промо

115.109.46.1 Змивна клавіша Geberit Delta15, для змиву/стопу: Матовий хром 1299 промо

115.119.11.1 Змивна клавіша Geberit Delta50, для подвійного змиву: Альпійський білий 864 промо

115.119.21.1 Змивна клавіша Geberit Delta50, для подвійного змиву: Глянцевий хром 1299 промо

115.119.46.1 Змивна клавіша Geberit Delta50, для подвійного змиву: Матовий хром 1299 промо

115.119.DW.1 Змивна клавіша Geberit Delta50, для подвійного змиву: Чорний RAL 9005 1299 промо

115.127.11.1 Змивна клавіша Geberit Delta20, для подвійного змиву: Альпійський білий 864 промо

115.127.21.1 Змивна клавіша Geberit Delta20, для подвійного змиву: Глянцевий хром 1299 промо

115.127.46.1 Змивна клавіша Geberit Delta20, для подвійного змиву: Матовий хром 1299 промо

115.137.11.1 Змивна клавіша Geberit Delta30, для подвійного змиву: Альпійський білий 864 промо

115.137.21.1 Змивна клавіша Geberit Delta30, для подвійного змиву: Глянцевий хром 1299 промо

115.137.46.1 Змивна клавіша Geberit Delta30, для подвійного змиву: Матовий хром 1299 промо

150.520.21.6 Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом: Глянцевий хром, d=40/50мм1299 промо

150.525.21.6 Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 73 см, з декоративним комплектом: Глянцевий хром, d=40/50мм1785 промо

150.551.21.1 Сифон для душових піддонів Geberit d90, з кришкою зливного отвору, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з PE: d=50мм, Глянцевий хром, З'єднувальний патрубок=PE-HD1509 промо

151.034.21.1 Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск: d=32мм, G=1 1/4", Глянцевий хром 1110 промо

151.035.21.1 Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск: d=40мм, G=1 1/4", Глянцевий хром 1110 промо

154.150.00.1 Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів серії CleanLine, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–220 мм: d=50мм 5022 промо

154.152.00.1 Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів серії CleanLine, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм: d=40мм 5022 промо

154.153.00.1 Монтажний комплект Geberit для дренажних каналів серії CleanLine, міжповерхова інсталяція: d=50мм 2325 промо

154.440.39.1 Дренажний канал Geberit CleanLine80: L=30-90см, шампань / полірована, з покриттям, шампань / матова, з покриттям 14370 промо

154.440.KS.1 Дренажний канал Geberit CleanLine80: L=30-90см, Полірована нержавіюча сталь з покриттям, нержавіюча сталь матова, з покриттям 14370 промо

154.440.QC.1 Дренажний канал Geberit CleanLine80: L=30-90см, чорний хром / матовий, з покриттям, чорний хром / матова, з покриттям 14370 промо

154.441.39.1 Дренажний канал Geberit CleanLine80: L=30-130см, шампань / полірована, з покриттям, шампань / матова, з покриттям 18528 промо

154.441.KS.1 Дренажний канал Geberit CleanLine80: L=30-130см, Полірована нержавіюча сталь з покриттям, нержавіюча сталь матова, з покриттям 18528 промо

154.441.QC.1 Дренажний канал Geberit CleanLine80: L=30-130см, чорний хром / матовий, з покриттям, чорний хром / матова, з покриттям 18528 промо

154.450.00.1 Дренажний канал Geberit CleanLine20: L=30-90см, чорний / нержавіюча сталь з покриттям, нержавіюча сталь матова 7251 промо

154.450.KS.1 Дренажний канал Geberit CleanLine20: L=30-90см, нержавіюча сталь електрополірована, нержавіюча сталь матова 7095 промо

154.451.00.1 Дренажний канал Geberit CleanLine20: L=30-130см, чорний / нержавіюча сталь з покриттям, нержавіюча сталь матова 7734 промо

154.451.KS.1 Дренажний канал Geberit CleanLine20: L=30-130см, нержавіюча сталь електрополірована, нержавіюча сталь матова 7734 промо

154.453.00.1 Дренажний канал Geberit CleanLine20: L=30-160см, чорний / нержавіюча сталь з покриттям, нержавіюча сталь матова 9477 промо

154.453.KS.1 Дренажний канал Geberit CleanLine20: L=30-160см, нержавіюча сталь електрополірована, нержавіюча сталь матова 9477 промо

154.455.00.1 Дренажний канал Geberit CleanLine, для облицювання плиткою: За специфікацією замовника / Нержавіюча сталь матова 7023 промо

154.456.00.1 Дренажний канал Geberit CleanLine60: L=30-90см, чорний / нержавіюча сталь з покриттям, нержавіюча сталь матова 9207 промо

154.456.KS.1 Дренажний канал Geberit CleanLine60: L=30-90см, нержавіюча сталь електрополірована, нержавіюча сталь матова 9207 промо

154.457.00.1 Дренажний канал Geberit CleanLine60: L=30-130см, чорний / нержавіюча сталь з покриттям, нержавіюча сталь матова 9681 промо

154.457.KS.1 Дренажний канал Geberit CleanLine60: L=30-130см, нержавіюча сталь електрополірована, нержавіюча сталь матова 9681 промо

154.458.00.1 Дренажний канал Geberit CleanLine60, для тонких підлогових покриттів: L=30-90см 9681 промо

154.459.00.1 Дренажний канал Geberit CleanLine60, для тонких підлогових покриттів: L=30-130см 13986 промо

156.050.00.1 Звукоізоляційний комплект Geberit для підвісного унітаза 276 промо

457.534.00.1 Монтажний елемент Geberit Kombifix для душової системи, з водовідводом у стіні, для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–200 мм9681 промо

458.103.00.1 Монтажний елемент Geberit DuofixBasic для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см 4581 промо

458.126.00.1 Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см 4926 промо

500.152.01.1 Підлоговий унітаз Geberit Selnova Square для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, прямокутної форми, напівзакрита форма, Rimfree: T=68см3318 промо

500.265.01.1 Підвісний унітаз Geberit Selnova воронкоподібний, Rimfree: Білий 3021 промо

500.266.01.1 Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square поличного типу, подвійний змив, підведення води знизу: Білий 1896 промо

500.275.01.1 Підвісний унітаз Geberit Selnova Square воронкоподібний, Rimfree: Білий 3033 промо

500.333.01.1 Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення зверху: Функція плавного опускання=так, Швидкорознімні кріпильні шарніри=ні, Кріплення=зверху, Білий1401 промо

500.334.01.1 Сидіння з кришкою Geberit Selnova Square кріплення зверху: Білий, Швидкорознімні кріпильні шарніри=ні, Функція плавного опускання=так, Кріплення=зверху, Матеріал кріпильного шарніра=Латунь хромована1617 промо

500.335.01.1 Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення зверху: Функція плавного опускання=так, Швидкорознімні кріпильні шарніри=так, Кріплення=зверху, Білий1725 промо

500.336.01.1 Сидіння з кришкою Geberit Selnova Square кріплення зверху: Білий, Швидкорознімні кріпильні шарніри=так, Функція плавного опускання=так, Кріплення=зверху, Матеріал кріпильного шарніра=Латунь хромована1941 промо

500.683.00.2 Комплект підвісного унітаза Geberit Smyle Square воронкоподібний, закрита форма, Rimfree, з сидінням із кришкою, що накриває сидіння: Білий8388 промо

500.694.01.2 Підвісний унітаз Geberit Selnova, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree: T=53см, Білий 8406 промо

501.750.00.1 Підвісний унітаз Geberit Selnova воронкоподібний, Rimfree, напівзакрита форма, з сидінням з кришкою: T=53см, Білий 6309 промо

501.753.00.1 Комплект підлогового унітаза зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу Geberit Selnova, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree, із сидінням з кришкою: Білий6105 промо

118.315.21.2 Комплект Geberit Duofix PRO 20, монтажний елемент для підвісного унітазу, 112 см, з бачком прихованого монтажу Delta 12 см, підвісний унітаз Idol з сидінням, змивна клавіша Delta01: Глянцевий хром6699 промо


