
Celá kúpeľňová séria Geberit Acanto kombinuje  
jasný dizajn s organickými tvarmi a dômyselnými  
riešeniami detailov, ktoré spĺňajú najrôznejšie požia-
davky a nároky. Individualita vášho životného štýlu 
zodpovedá rôznorodému modulárnemu charakteru 
Acanto. Jasné línie, individuálne detaily.

GEBERIT
ACANTO
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OVLÁDACIE TLAČIDLÁ 

Geberit Sigma21.

TOALETA 

WC misy Geberit Acanto Rimfree® 
so závesmi QuickRelease umožňujú 
rýchle a jednoduché čistenie.

UMÝVADLO

Umývadlá Geberit Acanto sú  
k dispozícii v rôznych štýloch  
a veľkostiach.

ZRKADLOVÁ SKRINKA

Zrkadlové skrinky Geberit Acanto 
s inovatívnymi funkciami.

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

Koncepcia nábytku Geberit 
Acanto poskytuje dobre  
organizovaný úložný priestor.
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GEBERIT ACANTO
UMÝVADLÁ

1  Harmonické nábytkové koncepty s vysokou kreatívnou slobodou: kúpeľňová séria Geberit Acanto.  2  Umývadlo 
so zabudovanou odkladacou plochou je vizuálnou dominantou a ponúka jasnú pridanú hodnotu.  3  Štíhle umývadlá 
dodávajú kúpeľni nádych ľahkosti.  4  Nábytkové umývadlo s úzkym okrajom SlimRim.  5  Priestorovo úsporné rieše-
nia hosťovských kúpeľní.

2

ČISTÝ DIZAJN, ŠTÍHLE KONTÚRY, JEMNÉ KRIVKY
Umývadlá z kúpeľňovej série Geberit Acanto sú vytvorené v nad-
časovo modernom jemnom organickom dizajne s jasnými geo-
metrickými kontúrami a  organicky tvarovaným vnútorným 
priestorom. Rôzne tvary a veľkosti umývadiel Geberit splnia túžbu 
po atraktívnom, modernom a individuálne navrhnutom vybavení 
kúpeľne. Okraj je obzvlášť tenký a dodáva keramike nádych ľah-
kosti. Dizajn s úzkym okrajom SlimRim dodáva umývadlám ob-
zvlášť elegantný a štíhly vzhľad. Umývadlá sú k dispozícii ako 
štandardné umývadlá s odkladacími plochami i bez nich, vhodné 
aj do menších alebo hosťovských kúpeľní.

4

3

1

5

Skrytý prepad

Flexibilné  
kombinácie
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GEBERIT ACANTO
KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

NÁBYTOK, KTORÝ VYJADRUJE VAŠU INDIVIDUALITU
Kúpeľňový nábytok Geberit Acanto ponúka slobodu dizajnu 
a funkčnú výnimočnosť. Na základe rozsiahlych testov so spot-
rebiteľmi bola táto séria vyvinutá tak, aby spĺňala čo najširšiu 
škálu každodenných potrieb. Vnútro nábytku je prekvapivo fle-
xibilné, usporiadanie zásuviek, priehradiek a políc vytvára or-
ganizované prostredie. Nástenná magnetická tabuľa umožňuje 
upevnenie boxov presne tam, kde potrebujete mať uložené 
kozmetické predmety. Inovatívny koncept premieňa zrkadlovú 
skrinku na centrum krásy so zabudovaným zväčšovacím zrkad-
lom.

Vďaka širokej ponuke umývadlových skriniek, vysokých skriniek, 
zrkadlových skriniek a riešení odkladacích plôch, vytvára kúpeľ-
ňový nábytok Geberit Acanto dokonalý úložný priestor v každej 
kúpeľni. Nábytok je k dispozícii v štyroch farbách: matná čierna, 
matná láva, pieskovošedá a biela s vysokým leskom.

Návrhári kúpeľňového nábytku kládli mimoriadny dôraz na mo-
dernú kombináciu rôznych materiálov a povrchov, ako je sklo, 
kov, lakované a drevené povrchy, nehovoriac o  individuálnych 
kombináciách rôznych druhov nábytku.

FARBY KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU GEBERIT ACANTO

1  Vnútorná zásuvka ešte zvyšuje všestrannosť umývadlovej skrinky.  2  Praktická:  
zrkadlová skrinka s inovatívnymi funkciami a nástenným úložným priestorom na  
kozmetiku.  3  Vysoká skrinka s výsuvnou jednotkou poskytuje dobre organizovaný 
úložný priestor na vašu kozmetiku a kúpeľňové textílie. 

3

1 2

láva, matný  
povrch

lávové sklo

KORPUS

ČELO

čierna, matný 
povrch

čierne sklo

biela, povrch 
s vysokým 
leskom

biele sklo

pieskovosivá, 
matný povrch

pieskovosivé sklo

dub mystik

Odolné voči vlhkosti

Zásuvky so systémom tichého 
dovierania SoftClosing

Flexibilné kombinácie
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OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

Geberit Sigma20.

GEBERIT ACANTO
TOALETY A BIDETY

NADČASOVÉ TVARY KERAMIKY DO 
KÚPEĽNÍ NAJVYŠŠEJ KVALITY
WC misy a bidet Geberit Acanto sú zlade-
né s dizajnom umývadiel zvnútra i zvon 
ka. WC misy bez splachovacieho kruhu 
Rimfree® sú nielen pekné, ale predovšet-
kým sa jednoducho čistia, a teda sú hy-
gienickejšie. WC sedadlo so závesom 
QuickRelease má tiež zladený a  hladký 
povrch so skrytými úchytkami na závesné 
riešenia i riešenia s umiestnením na podla-
hu.

Skryté upevnenie  
v stene

Pozvoľné sklápanie

Objem splachovania

QuickReleaseSkryté upevnenie 
v podlahe
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