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O Firmie
Geberit Sp. z o.o. to przedstawiciel szwajcarskiej firmy Geberit w Polsce. Jest producentem kompletnych systemów
podtynkowych, zbiorników spłukujących, systemów zaopatrzenia w wodę oraz centralnego ogrzewania, systemów
odprowadzania ścieków i in. Sprzedaż produktów odbywa się wyłącznie poprzez sieć dystrybutorów. Fachową opiekę
nad klientami sprawuje 28-osobowy zespół doradców technicznych i handlowych.
PRODUKTY I OFERTA
Najpopularniejsza linia produktów w ofercie Geberit to stelaże podtynkowe Geberit DuofixBasic, Duofix, Kombifix
do zabudowy w ścianach o lekkiej konstrukcji lub przy ścianach masywnych. Produkty te są stale unowocześniane pod
względem jakości wykonania i wzornictwa przycisków spłukujących. Korzystna cena oraz niezmieniona od lat
szwajcarska jakość produktu w połączeniu z 10-letnią gwarancją powoduje, że stelaże to są chętnie wykorzystywane
przez inwestorów. Niewątpliwym liderem w ofercie systemów instalacyjnych jest Geberit Duofix do zabudowy w
lekkiej ścianie gipsowo-kartonowej jak i przed ścianą masywną. Bogaty wybór przycisków gwarantuje dopasowanie
koloru i wzornictwa do każdej łazienki.
Toalety publiczne wymagają urządzeń o szczególnych parametrach – odpornych na zanieczyszczenie i zapewniających
najwyższe standardy higieniczne. Produkty linii Geberit Hy doskonale spełniają oba to warunki. Linia obejmuje
urządzenia bezdotykowe: baterie umywalkowe, elektroniczne systemy spłukiwania w.c. i pisuarów.
Geberit oferuje kompletny system do instalacji kanalizacyjnych dla budownictwa mieszkaniowego i przemysłu. Dla
budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych oferujemy system kanalizacji niskoszumowej. Z kolei na
dachach system Geberit Pluvia zapewnia wydajne odprowadzenie wody deszczowej nawet z największych
powierzchni dachowych. Systemy rur i kształtek
Geberit Mepla i Geberit Mapress to nie tylko nowoczesny system rur z zaciskową technologią instalacji wody
ciepłej, zimnej i c.o. To dzięki szerokiemu zakresowi średnic (16-75 mm) oraz dużej różnorodności złączek możemy
zaoferować kompleksowe rozwiązanie techniczne również dla zastosowań przemysłowych. Technika łączenia
polegająca na zaprasowaniu rury bezpośrednio na kształtce zapewnia łatwy i szybki montaż, gwarantując jednocześnie
trwały i szczelny system.
Kompleksową ofertę firmy Geberit uzupełnia bardzo dobrze zorganizowany serwis i doradztwo techniczne, z którego
można skorzystać na każdym etapie projektowania i budowy.
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