Dovršenost v vseh pogledih
Geberit se ponovno predstavlja kot nesporno vodilno podjetje na področju sanitarne tehnologije tokrat z odličnimi nadometnimi splakovalniki.

In v čem so prednosti Geberitovih nadometnih splakovalnikov? Prav gotovo v izjemni kakovosti,
zanesljivosti in znanju. Iščemo nove, optimalne izboljšave, ki se med seboj dopolnjujejo. Rezultati
so hitra in lahka vgradnja, integrirani sistemi, ki narekujejo standard sanitarne industrije. Sami
opravljamo na milijone preizkusov svojih splakovalnih mehanizmov, še preden so na trgu. Tako
zagotovimo popolno zanesljivost in vrhunski standard. Želimo tržiti le najboljše, kar dokazuje več
kot 100 patentov, registriranih zadnjih 5 let. Temu se pridružujejo, kot že rečeno, nadometni
splakovalniki: z dvokoličinsko splakovalno tehniko, nastavljivo količino vode, stop varčevalno tipko,
tihim in hitrim polnjenjem. Obstoječe izdelke nadometnih splakovalnikov smo še dodatno
kakovostno izpopolnili, optimirali in zamenjali nekatere notranje dele. Tako smo pridobili naslednje
prednosti:
izredna obstojnost proti UV žarkom (ABS oz. ASA material, ki ohrani prvotno belino in ne
porumeni), neobčutljivost na površinske poškodbe, visok sijaj in tehnično brezhibna dovršenost.

AP112
Nadometni splakovalnik AP112 vsebuje stop varčevalno tipko, nastavitev količine vode med 6 oz.
9 litri, možnost priključitve s treh strani. Se hitro in tiho polni, je izoliran proti rosenju. Prav tako ima
priloženo splakovalno cev za nizko montažo in montažno šablono. Fontana omogoča nizko ali
visoko montažo. Dobavljiv je v beli, bež in bermuda barvi.

AP117
Razpolaga z dvokoličinsko splakovalno tehniko, nastavljivost količine vode med 3-4,5 litri in 6-9
litri. Pri AP117 obstaja možnost priključitve vode s 5 strani. Izoliran je proti rosenju, se hitro in tiho
polni z vodo. S kompletom 238.190.001 je možna montaža direktno na WC školjko. Z AP117
prihranite 60% vode. Ta nadometni splakovalnik se ponaša z ASA materialom, ki ne zbledi in
porumeni ter ohrani videz novega. Dobavljiv je v beli, bež in bermuda barvi.

AP113
Je 6- litrski splakovalnik in ima stop varčevalno tipko. Splakovalnik se polni hitro in tiho in ima
možnost priključitve vode s treh strani. Prav tako je izoliran proti rosenju, priložena je tudi
splakovalna cev za nizko montaža in montažno šablona. Dobavljiv je v beli barvi.

AP110
Vam omogoča nastavitev količine vode, kot želite- med 6 in 9 litri. Vsebuje koristno stop
varčevalno tipko, možnost priključitve vode s treh strani. Ta splakovalnik je izoliran proti rosenju,
se hitro in tiho napolni z vodo, priložena je splakovalna cev za nizko montažo in montažna
šablona. Dobavljiv je v beli barvi.

