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Więcej możliwości.
W wielu wersjach.

Moduły sanitarne Geberit Monolith  
oferują ogromne możliwości przy 
projektowaniu łazienki. Na przykład 
można je połączyć z wieloma 
bateriami umywalkowymi i cera-
miką dostępną na rynku. Ponadto 
można dobrać odpowiedni kolor 
płyty przedniej wykonanej z 
wysokiej jakości bezpiecznego 
szkła. Instalacja zazwyczaj nie 
wymaga żadnych prac budowla-
nych. Jest to duża zaleta zarówno 
przy kreowaniu nowych pomiesz-
czeń, jak również przy renowacji. 
W skrócie: moduły sanitarne zo-
stały przemyślane w najdrobniej-
szych szczegółach i mają o wiele 
więcej do zaoferowania niż można 
by się spodziewać na pierwszy 
rzut oka.
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Geberit Monolith do umywalek.
Fukcjonalne i stylowe wzornictwo.

1  Szafka
Można zdecydować się na Monolith z 
szafką boczną ukrytą w module - daje  
to dodatkowe, atrakcyjne miejsce na  
kosmetyki, które są zawsze pod ręką.

Więcej inspiracji znajdziesz na

→ www.geberit.pl

Moduł sanitarny Geberit Monolith do umywalek 
łączy funkcjonalność z przejrzystym, wyrazistym 
wzornictwem. Urządzenie jest wykonane z wysokiej  
jakości materiałów, takich jak szkło i aluminium 
ułatwiające utrzymanie czystości. Jednocześnie 
zawiera ono sprawdzoną technologię Geberit. Prze-
myślane rozwiązania systemu Monolith gwarantują 
szybkie i bezproblemowe przyłączenie do istniejących  
instalacji wodno-kanalizacyjnych. I oczywiście,  
Monolith można łączyć z wieloma dostępnymi na 
rynku umywalkami i bateriami umywalkowymi.

2  Podwójny wieszak na ręczniki
Moduł sanitarny Geberit Monolith do 
umywalek jest standardowo wyposażony 
w element mocujący, do którego można 
zamontować wieszak na ręczniki. Podwójny 
wieszak na ręczniki jest dostępny w dwóch  
różnych długościach - to tylko jeden 
przykład połączenia wzornictwa z funk-
cjonalnością.
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Czysta harmonia.
Na każdy gust.

Harmonijne proporcje, wysokiej 
jakości materiały i zaawansowana 
technologia: Moduł sanitarny 
Geberit Monolith do WC doskonale  
pasuje do małych jak i dużych 
łazienek, idealnie współgrając z 
miskami ceramicznymi. Można 
również dobrać najlepiej pasujący 
kolor szklanej płyty przedniej -  
przed nią każda miska WC wygląda  
elegancko. Geberit Monolith, rów-
nież w połączeniu z nową toaletą 
myjącą Geberit AquaClean Sela, 
tworzy piękną kombinację.
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Moduł sanitarny Geberit Monolith 
do bidetów dopełnia serię tego  
produktu. Instalacja jest tak prosta  
jak w przypadku Monolith do WC. 
Na module można zamontować  
szeroką gamę podwieszanej i sto
jącej ceramiki bidetowej. Urządze
nie posiada zintegrowany wieszak 
na ręczniki.

Geberit Monolith do bidetów.
Bezkompromisowe wzornictwo.
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Moduły sanitarne Monolith mogą 
być zestawiane w komplety z przy
borami ceramicznymi i bateriami 
wielu producentów. Wystarczy za
instalować jeden moduł Monolith,  
a możliwości kreacji Twojej łazienki  
stają się ogromne. Możesz wybrać 
kształt, styl i kolor ceramiki, jaki 
sobie wymarzysz. Możesz także 
wybrać jeden z trzech kolorów  
szkła płyty przedniej Monolith –  
to jeszcze jeden ze sposobów na  
pokazanie swojego własnego stylu 
w łazience.

Więcej przestrzeni.
Więcej możliwości.
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Mniej pracy.
Więcej łazienki.

Stara łazienka

Nowa łazienka

Moduły sanitarne Monolith dają także dużo 
swobody w wyborze rozwiązań dla Twojej 
nowej łazienki podczas remontu. Instalując  
moduł Monolith unikamy bałaganu, ponieważ  
instalacje w ścianach mogą pozostać niena-
ruszone. Zarówno instalacja wodociągowa, 
jak i kanalizacyjna może być wykorzystana 
prawie bez przeróbek. Ilość prac jest spro-
wadzona do niezbędnego minimum. Daj 
swojej łazience nowy wygląd w pięknym, 
ponadczasowym stylu.
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Na module Geberit Monolith do bidetu 
można zamontować zarówno miskę  
podwieszaną, jak i stojącą. Szklane  
wykończenie jest dostępne w 3 kolorach.

Geberit Monolith 
do bidetów

Moduły Monolith do umywalek łączą w sobie 
zalety nowoczesnych technologii sanitar-
nych z ekstremalną funkcjonalnością mebli 
łazienkowych. Wszystkie te zalety zawierają 
się w pięknym, ponadczasowym wzornictwie. 
Moduł sanitarny do umywalek współdziała 
z różnorodnymi modelami ceramiki, jak rów-
nież z bateriami umywalkowymi stojącymi 
lub ściennymi różnych producentów. Więcej 
informacji znajdziesz na: www.geberit.pl

Geberit Monolith 
do umywalek

Do baterii ściennej, 
prawej o odległości 

pomiędzy otworami 10 cm

Do baterii ściennej, 
lewej o odległości 

pomiędzy otworami 8 cm
Do baterii stojącej

Bez szafki
biały 131.043.SI.1 
czarny 131.043.SJ.1
umbra 131.043.SQ.1

biały 131.047.SI.1 
czarny 131.047.SJ.1
umbra 131.047.SQ.1

biały 131.051.SI.1 
czarny 131.051.SJ.1
umbra 131.051.SQ.1

Szafka lewa
biały 131.040.SI.1 
czarny 131.040.SJ.1
umbra 131.040.SQ.1

biały 131.044.SI.1 
czarny 131.044.SJ.1
umbra 131.044.SQ.1

biały 131.048.SI.1 
czarny 131.048.SJ.1
umbra 131.048.SQ.1

Szafka prawa
biały 131.041.SI.1 
czarny 131.041.SJ.1
umbra 131.041.SQ.1

biały 131.045.SI.1 
czarny 131.045.SJ.1
umbra 131.045.SQ.1

biały 131.049.SI.1 
czarny 131.049.SJ.1
umbra 131.049.SQ.1

Szafka obustronna
biały 131.042.SI.1 
czarny 131.042.SJ.1
umbra 131.042.SQ.1

biały 131.046.SI.1 
czarny 131.046.SJ.1
umbra 131.046.SQ.1

biały 131.050.SI.1 
czarny 131.050.SJ.1
umbra 131.050.SQ.1

Akcesoria do modułów Geberit Monolith do umywalek (producent: EMCO)

Podwójny wieszak na ręcznik Długość 31 cm 131.109.21.1 Długość 41 cm 131.110.21.1 

Reling półki długa 131.129.94.1 krótka 131.137.94.1

Dozownik na mydło  131.119.00.1

Modele umywalek

Dostępne kolory

umbra (SQ) biały (SI) czarny (SJ) mint (SL)

Łatwy montaż.
Przegląd modułów sanitarnych Monolith.

Do ceramiki  
podwieszanej  
i stojącej

biały 131.030.SI.1 
czarny 131.030.SJ.1
umbra 131.030.SQ.1

Modele bidetów

Wysokość 101 Wysokość 114

Do podwieszanych 
misek WC 
i Geberit 
AquaClean Sela

mint 131.022.SL.1 
biały 131.022.SI.1 
czarny 131.022.SJ.1
umbra 131.022.SQ.1

biały 131.031.SI.1 
czarny 131.031.SJ.1
umbra 131.031.SQ.1

Do stojących 
misek WC

mint 131.004.SL.1 
biały 131.004.SI.1 
czarny 131.004.SJ.1
umbra 131.004.SQ.1

biały 131.033.SI.1 
czarny 131.033.SJ.1
umbra 131.033.SQ.1

Do toalety myjącej 
Geberit AquaClean 
8000/8000plus

biały 131.023.SI.1 
czarny 131.023.SJ.1
umbra 131.023.SQ.1

biały 131.032.SI.1 
czarny 131.032.SJ.1
umbra 131.032.SQ.1

Modele WC

Moduł Monolith do WC to nie tylko spłuczka  
natynkowa z ekologicznym i przyjaznym 
środowisku dwudzielnym systemem  
spłukiwania, ale także urządzenie pozwa-
lające na samodzielny wybór rodzaju ce-
ramiki. W zależności od potrzeb można na 
nim zamontować ceramiczne miski do WC 
podwieszane lub stojące. Również dla to-
alet myjących AquaClean8000 i 8000plus 
można łatwo dobrać odpowiedni model  
w eleganckim kolorze.

Geberit Monolith 
do WC
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Projektując swoją wymarzoną łazienkę nie możesz 
pozostawić niczego przypadkowi. Oto przegląd 
dostępnych kolorów i wariantów wzorniczych wraz 
z wymiarami zewnętrznymi wszystkich modułów 
sanitarnych Monolith, które pomogą zaplanować 
pomieszczenie w sposób perfekcyjny.

Informacje techniczne
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