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Geberit Duofix prvek pro závěsné WC, 112 cm, s 
nádržkou Sigma 12 cm (UP320), připojení pro odsávání 
zápachu s filtrací přes ovládací tlačitko

Účel použití

- Pro tloušŅku podlahy 0–20 cm

- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před 

masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem

- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku 

místnosti

- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti 

stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým 

procesem

- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým 

procesem

- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou 

výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou 

suchým procesem

- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti

- Pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 

23 cm

- Pro připojení Geberit AquaClean

- Pro připojení Geberit ovládacího tlačítka Sigma40 s odsáváním 

zápachu

- Nevhodný pro zabetonování

Vlastnosti

- Geberit Sigma splachovací nádržka pod omítku 12 cm (UP320) s 

ovládáním zepředu

- 2 množství splachování s Geberit ovládacím tlačítkem Sigma40

- Volitelné použití bez odsávání zápachu: 2 množství splachování s 

Geberit ovládacími tlačítky Sigma20, Sigma50, Sigma01 nebo 

Bolero

- Volitelné použití bez odsávání zápachu: Splachování Start/Stop s 

Geberit ovládacími tlačítky Sigma10, Mambo nebo Tango

- Nastavitelné splachovací množství

- Nastavitelné okamžité spláchnutí možné

- Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez 

nářadí

- Kryt pro hrubou montáž, pro montáž bez nářadí a s možností 

zkrácení bez nářadí

- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a 

nečistotám 

- Připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez 

nářadí

- Upevnění odpadního kolena bez nářadí, zvukově izolované, 

hloubkově nastavitelné v 8 polohách, rozsah nastavení 45 mm

- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí

- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0–20 cm

- Možné použít pro závěsné WC s malou styčnou plochou pomocí 

příslušenství

- Rám s otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí

- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování

- Samonosný prvek

- Rám s C-profilem 4/4 cm

- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá

- Podpěry o 5 cm zásuvné 

- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75

- Přívod vody shora, z boku přesazený do leva

- Elektrická krabice univerzálně umístitelná

Technické informace

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním 

ovládacím kolečkem

- Trubková chránička pro přívod vody pro Geberit AquaClean

- Ochranná zátka

- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor

- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky

- Souprava pro připojení WC, ø 90 mm

- Odpadní koleno pro WC, PE-HD, ø 90 mm

- Přechodka, PE-HD, ø 90/110 mm 

- Upevňovací materiál

- Splachovací koleno s připojením pro odsávání zápachu

- Elektrická krabice

- Neobsahuje: Ovládací tlačítko

Informace o výrobku
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Rozsah tlaku vody 0.01–1.0 MPa

Maximální provozní teplota vody 25 ˚C

Splachovací množství - nastavení z výroby 6 a 3 l

Velké splachovací množství - rozsah nastavení 4,5 / 6 / 7,5 l

Malé splachovací množství - rozsah nastavení 3-4 l

Popis Položka č.

Montážní prvek Duofix pro závěsné WC s nádržkou 

do stěny Sigma (UP320) s připojením pro odsávání 

zápachu s filtrací

111.370.00.5


