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Sigma Range

0

R1/2

8

505

595

67–82

max.–15

87

8
X

110

Geberit Sigma concealed cistern 8 cm, 6 / 3 litres 

خزان دفن بدون شاسيه 8 سم
ضاغط أمامي سيجما الين. 

السعر ال يشمل الضاغط

109.791.00.1 6,655 L.E.

0

23

100

R1/2

18/23

505

8

77

109

195 30

Kombifix element, front actuation,
thickness 8 cm.

خزان دفن كومبي فيكس )شاسيه معلق( 8 سم ملرحاض )معلق أو ميني
ضاغط أمامي سيجما الين. 

السعر ال يشمل الضاغط

110.792.00.1 9,965 L.E.

195

≥ 30

108

42
R½

100

0

1045�

76

5

18/23

5

23

Kombifix element with UP320, front actuation,
thickness 12 cm.

خزان دفن كومبي فيكس )شاسيه معلق( 12 سم ملرحاض )معلق أو ميني
ضاغط أمامي سيجما الين. 

السعر ال يشمل الضاغط

110.350.00.5 9,965 L.E.

0

0−20

100

50
R½

73

1045

112

195 ≥ 30

23

5

18/23

5

Kombifix element with UP320, front actuation,
thickness 12 cm.

خزان دفن ديوفيكس )شاسيه كامل( 12 سم ملرحاض )معلق أو ميني
ضاغط أمامي سيجما الين. 

السعر ال يشمل الضاغط

111.300.00.5 12,710 L.E.

135–20

Kombifix element with UP320, front actuation,

مجموعة تثبيت تستعمل فقط مع خزان ديوفيكس
)شاسيه كامل مثبت على األرض(
في حالة تثبيته على حوائط طوب أو خرسانة.

111.815.00.1 870 L.E.
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Sigma Range

Sigma 30
Actuator plate, dual flush.

موديل سيجما 30
ضاغط أمامي مزدوج الضغط سيجما الين

115.883.KH.1 bright chrome-plated
matt chrome-plated

كروم المع x كروم مط 4,970 L.E.

115.883.KJ.1 white / bright chrome-plated أبيض x كروم المع 3,675 L.E.
115.883.KK.1  white / gold-plated أبيض x ذهبي 4,650 L.E.
115.883.KM.1 black / bright chrome-plated أسود x كروم المع 4,650 L.E.

115.883.JQ.1 bright chrome-plated
matt chrome-plated

كروم المع x كروم مط 4,970 L.E.

Sigma 20
Actuator plate, dual flush.

موديل سيجما 20
ضاغط أمامي مزدوج الضغط سيجما الين

115.882.KH.1 bright chrome-plated
matt chrome-plated

كروم المع x كروم مط 6,005 L.E.

115.882.KJ.1 white / bright chrome-plated أبيض x كروم المع 4,935 L.E.
115.882.KK.1  white / gold-plated أبيض x ذهبي 4,935 L.E.
115.882.KL.1 white / matt chrome-plated أبيض x كروم مط 4,935 L.E.
115.882.KM.1 black / bright chrome-plated أسود x كروم المع 4,935 L.E.

115.882.JQ.1 bright chrome-plated
matt chrome-plated

كروم المع x كروم مط 5,720 L.E.

115.882.SN.1 stainless steel ستانلس ستيل 9,185 L.E.

164

246

102669_ZEI_002_01.EPS
Sigma 1
Actuator plate, dual flush.

موديل سيجما 1
ضاغط أمامي مزدوج الضغط سيجما الين

115.770.11.5 white alpine أبيض 2,385 L.E.

115.770.21.5 bright chrome-plated كروم المع 3,850 L.E.
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Sigma Range

164

246

Sigma 50
Actuator plate for dual Flush.

موديل سيجما 50
ضاغط أمامي أحادي الضغط سيجما الين.

115.788.00.5 customized قابل لعمل جتليد داخلى 11,430 L.E.
115.788.11.2 white alpine ابيض 11,430 L.E.
115.788.DW.5 jet black RAL 9005 اسود 11,430 L.E.
115.788.GH.2 brushed chrome كروم 18,840 L.E.
115.788.SD.5 smoked glass reflective .L.E 14,270 زجاج ذو تأثير

115.788.SE.5 smoked glass reflective
 زجاج اخضرمصقول ذو تطعيم 

× كروم   14,270 L.E.

115.788.SQ.5 umber glass بني مصفر 14,270 L.E.

247

164

Sigma 80
Actuator plate for dual Flush, electronic.

موديل سيجما 80
220 فولت.
ضاغط أمامي هاي ترونيك يعمل باألشعة

 متوافق فقط مع خزانات سيجما الين 12 سم ) 110.350.00.5 & 111.300.00.5 (   
 برجاء طلب احملول كود 115.861.00.1

116.090.SG.1  black glass (UP320) زجاج اسود ذو اضاءة متعددة 74,455 L.E.

116.090.SM.1  smoked glass reflective
(UP320)

 زجاج مصنفر ذو تاثير ذو اضاءة 
متعددة 74,455 L.E.

246

164

Sigma 10
HyTronic,
automatic WC flushing, 230V, AC.

موديل سيجما 10
ضاغط أمامي هاي ترونيك يعمل باألشعة، 230 فولت

متوافق فقط مع خزانات سيجما الين 12 سم )110.350.00.5 & 111.300.00.5(.
برجاء طلب محول كود 115.861.00.1

115.890.SN.6   stainless steel ستانليس ستيل 34,300 L.E.

77

77
HyTronic, controlbox for electronic WC flush control.

مجموعة أساسية ومحول كهربائي شامل الوصالت  و علبة الدفن
 للضاغط الهاي ترونيك كود 115.890.00.1

115.861.00.1 stainless steel ستانلس ستيل 4,920 L.E.

246

164

Sigma 10
HyTronic, touch-less automatic WC flushing
battery operated.

موديل سيجما 10
 ضاغط أمامي هاي ترونيك يعمل باألشعة )يعمل بالبطارية(

ملحوظة : متوافق فقط مع خزانات سيجما الين 12 سم )110.350.00.5 & 111.300.00.5(

115.891.SN.5   stainless steel ستانليس ستيل 37,745 L.E.
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Sigma Range ( Odour Extraction Solution )-New

Duofix element with UP320, front actuation,

thickness 12 cm. For Odour Extraction with 
recirculating air

خزان دفن ديوفيكس )شاسيه كامل( 12 سم ملرحاض )معلق أو ميني
ضاغط أمامي ذو حلول تقنية روائح. 

السعر ال يشمل الضاغط

111.370.00.5 17,250 L.E.

135–20

Duofix wall fastening set, front actuation,

مجموعة تثبيت تستعمل فقط مع خزان ديوفيكس
)شاسيه كامل مثبت على األرض(
في حالة تثبيته على حوائط طوب أو خرسانة.

111.815.00.1 870 L.E.

Sigma 40
Actuator plate, dual flush.

موديل سيجما 40
ضاغط أمامي مزدوج الضغط فرمي الومنيوم يحتوي على وحدة تنقيح روائح.

115.600.KQ.1 white alpine أبيض 17,780 L.E.
115.600.KR.1 jet black Ral 9005 اسود 17,780 L.E.
115.600.SI.1 white زجاج / أبيض 31,690 L.E.
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Alpha Line 

109

42

R½

100

0

76

18/23

9

23

Geberit Kombifix element for wall-hung WC, 109 cm,
with Alpha concealed cistern 8 cm

خزان دفن كومبى فيكس  )شاسيه معلق ( 8 سم . ملرحاض ) معلق أو مينى ( 
 ضاغط امامى - الفا
السعر ال يشمل الضاغط

110.175.00.1 5,725 L.E.

R½
50

73

100

114

33

0−20

0

100

23

18/23

Geberit Duofix element for wall-hung WC, 114 cm,
with Alpha concealed cistern 8 cm

خزان دفن ديوفيكس )شاسيه كامل ( 8 سم . ملرحاض ) معلق أو مينى ( 
ضاغط امامى شامل وحدات التثبيت - الفا            
السعر ال يشمل الضاغط

458.175.00.1 7,340 L.E.

142

213
Alpha 01
Geberit actuator plate Alpha 01 for dual flush

موديل الفا 01 
ضاغط امامى مزدوج الضغط موديل الفا

115.035.11.1 white alpine أبيض 1,725 L.E.
115.035.21.1 bright chrome-plated كروم المع 2,505 L.E.
115.035.46.1 matt chrome-plated كروم مط 2,505 L.E.

142

213
Alpha 10
Geberit actuator plate Alpha 10 for dual flush

موديل الفا 10 
ضاغط امامى مزدوج الضغط موديل الفا

115.040.11.5 white alpine أبيض 1,120 L.E.
115.040.21.5 bright chrome-plated كروم المع 1,240 L.E.
115.040.46.1 matt chrome-plated كروم مط 1,240 L.E.

142

213
Alpha 15
Geberit actuator plate Alpha 15 for dual flush

موديل الفا 15 
ضاغط امامى مزدوج الضغط موديل الفا

115.045.11.5 white alpine أبيض 1,120 L.E.
115.045.21.5 bright chrome-plated كروم المع 1,240 L.E.
115.045.46.5 matt chrome-plated كروم مط 1,240 L.E.

142

213
Alpha 30
Geberit actuator plate Alpha 30 for dual flush

موديل الفا 30 
ضاغط امامى مزدوج الضغط موديل الفا

115.055.11.1 white alpine أبيض 2,630 L.E.
115.055.21.1 bright chrome-plated كروم المع 3,870 L.E.
115.055.46.1 matt chrome-plated كروم مط 3,870 L.E.

142

213 Alpha 50
Geberit actuator plate Alpha 50 for dual flush

موديل الفا 50 
ضاغط امامى مزدوج الضغط موديل الفا

115.060.11.1 white alpine أبيض 5,880 L.E.
115.060.DW.1 jet black RAL 9005 لون اسود المع 5,880 L.E.
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Under window UP200 B- Front or top actiuator cistern, Height 98 CM

UP200 Concealed cistern, front or top actuation, height 98 cm.

UP200 خزان دفن بدون شاسية
ذو ضاغط أمامي أو علوي إرتفاع 98 سم وسمك اخلزان 17 سم 
ملحوظة : متوافق فقط مع ضواغط كابا 20 & 50

السعر ال يشمل الضاغط

109.210.00.1 3,900 L.E.

Kappa 20
Actuator plate, dual flush.

موديل كابا 20
ضاغط أمامي أو علوي مزدوج الضغط

115.228.11.1 white alpine أبيض 1,370 L.E.
115.228.46.1 chrome-plated matt كروم مط 1,715 L.E.
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C- Omega Cistern .82 Cm ( Top or Front actuation )-New 

416

≥ 30

0

R½

X

395

335

12

Omega
concealed cistern 12 cm, 6 / 3 litres,
installation height 82 cm, with top or front actuation

موديل اوميجا
 خزان دفن بدون شاسيه سمك 12 سم ذو ضاغط امامى او علوى ارتفاع 82 سم

ملحوظة : متوافق فقط مع ضواغط اوميجا 30/20

السعر ال يشمل الضاغط

109.043.00.1 9,120 L.E.

5
18/23

5

0

R½

51

82

≥ 30

195

22

42

Kombifix element for wall-hung WC, 82 cm, with Omega 
concealed cistern 12 cm, adjustable in depth

.خزان دفن كومبى فيكس )شاسيه معلق ( سمك 12 سم
 موديل اوميجا ذو ضاغط امامى او علوى ارتفاع 82 سم 

ملحوظة : متوافق فقط مع ضواغط اوميجا 30/20

السعر ال يشمل الضاغط

110.001.00.1 11,365 L.E.

50

0−20

73

195 ≥ 30

82

0
32

5

18/23

5

22

R½

Kombifix element for wall-hung WC, 82 cm, with Omega 
concealed cistern 12 cm.

.خزان دفن ديوفيكس )شاسيه معلق ( سمك 12 سم
 موديل اوميجا ذو ضاغط امامى او علوى ارتفاع 82 سم 

ملحوظة : متوافق فقط مع ضواغط اوميجا 30/20

السعر ال يشمل الضاغط

111.003.00.1 13,340 L.E.

142

212

Omega 20
Actuator plate, dual flush.

موديل اوميجا 20 
ضاغط أمامي أو علوي مزدوج الضغط

115.085.KH.1  bright chrome / matt chrome /
bright chrome

.L.E 6,205 كروم المع / كروم مط / كروم المع 

115.085.KN.1  matt chrome / bright chrome /
matt chrome

.L.E 6,205 كروم مط / كروم المع / كروم مط

212

142 

Omega 30
Actuator plate, dual flush.

موديل اوميجا 20 
ضاغط أمامي أو علوي مزدوج الضغط

115.080.KJ.1 white / bright chrome / white .L.E 4,785 ابيض / كروم المع / ابيض

115.080.KN.1  matt chrome / bright chrome /
matt chrome

.L.E 6,205 مط / كروم المع / مط 
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Exposed Cistern 

AP123
cistern 6-9 l pneumatic low-level, without flush-bend.

خزان بدون شاسيه يستعمل في حالة وجود دكت خلفي
 يستعمل مع ضواغط نيوماتيك.

السعر ال يشمل الضاغط

123.135.11.1 white alpine أبيض 4,310 L.E.

PE flush bend, for wall thickness 0-28 cm, dia. 50 mm.

وصلة تغذية حلائط سمك حتى 28 سم.

118.200.16.1 1,010 L.E.

Inlet WC set for wall-hung WC, dia. 45 mm, with rubber.

وصلة تغذية خلفية )ولد( ملرحاض معلق أو ميني.
 

152.434.16.1 290 L.E.

HyTouch pneumatic flush actuator concealed,
dual-flush, circular.

ضاغط دائري، مزدوج الضغط نيوماتيك، بوصالت هواء حتى 200 سم.

116.042.21.1 bright chrome-plated matt كروم 5,145 L.E.
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Monolith

0

908

485
R½

101

18/23

25

47 4
13 4 13 4

Geberit Monolith sanitary module
for wall-hung WC and AquaClean Sela

خزان ديزاين مونليت
ملرحاض معلق - بارز عن احلائط
فرمي الومنيوم

131.021.SI.5 white glass / aluminium .L.E 63,465 زجاج ابيض

0

908

485
R½

101

18/23

25

47 4
13 4 13 4

Geberit Monolith sanitary module
for wall-hung WC and AquaClean Sela

خزان ديزاين مونليت
ملرحاض معلق - بارز عن احلائط
فرمي الومنيوم

131.021.SJ.5 black glass / aluminium .L.E 63,465 زجاج اسود 

0

908

485
R½

101

18/23

25

47 4
13 4 13 4

Geberit Monolith sanitary module
for wall-hung WC and AquaClean Sela

خزان ديزاين مونليت
ملرحاض معلق - بارز عن احلائط
فرمي الومنيوم

131.021.SQ.5 umber glass / aluminium .L.E 63,465 زجاج بني مصفر
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HyTronics

Washbasin tap Piave
automatic tap IR/mains, hot/cold water,without
adjustment lever.

خالط بايف
.يعمل بألشعة احلمراء، يعمل على التيار 230 فولت، ذاتي الضبط الداخلي
يحتوي على وحدة جتميع وكنترول خارجي.

116.162.21.1 bright chrome-plated كروم المع 31,155 L.E.

Washbasin tap Brenta
automatic tap IR/mains, hot/cold water,without
adjustment lever.

خالط برنتا
.يعمل بألشعة احلمراء، يعمل على التيار 230 فولت، ذاتي الضبط الداخلي
يحتوي على وحدة جتميع وكنترول خارجي.

116.172.21.1 bright chrome-plated كروم المع 31,155 L.E.

Washbasin tap Piave 
deck-mounted, battery operation,
with exposed function box

خالط بايف
.يعمل بألشعة احلمراء، يعمل بالبطارية ذاتي الضبط الداخلي

يحتوي على وحدة جتميع وكنترول خارجي. 

116.164.21.1 brass chrome-plated 31,155 L.E.

Washbasin tap Brenta
deck-mounted, battery operation,
with exposed function box

خالط برنتا
.يعمل بألشعة احلمراء، يعمل بالبطارية ذاتي الضبط الداخلي

يحتوي على وحدة جتميع وكنترول خارجي. 

116.174.21.1 brass chrome-plated 31,155 L.E.

New

New
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IR Urinals Electronic- Exposed system

HyTronic urinal electronic, water from back.

فالش مبوله هاي ترونك بارز عن احلائط تعمل باألشعة احلمراء
تغذية خلفية للفالش ، علوية للمبولة - يعمل بالبطارية. 

115.805.21.3 chrome-plated matt كروم مط 27,660 L.E.

HyTronic urinal electronic, water from top.

فالش مبوله هاي ترونك بارز عن احلائط تعمل باألشعة احلمراء
تغذية علوية للفالش ، علوية للمبولة - يعمل بالبطارية. 

115.806.46.1 chrome-plated matt كروم مط 27,660 L.E.

14

96

R1/2
14 Installation set for Geberit urinal flush control, Basic

.مجموعة دفن أساسية - لفالش مبولة انفراريد نيوماتيك تؤسس داخل احلائط

115.801.00.5 2,920 L.E.

Flush pipe exposed for urinal top inlet, dia. 32 mm

وصلة تغذية مبولة 32x32 مم
تستعمل مع مجموعة الدفن األساسية  والوصلة )115.801.00.1 & 152.489.16.1(

119.704.16.1 840 L.E.

PE inlet set for urinal,dia. 32 x 35 mm, black
 
تغذية مبولة 35x32 مم )ولد مبولة(.
 تستعمل مع مجموعة الدفن األساسية  )115.801.00.1  & 119.704.16.1(

152.489.16.1 375  L.E.

163

163

103651_ZEI_002_00.EPS

Basic line model
urinal flush control with pneumatic flush actuation, 

موديل  بيزيك
فالش مبولة دفن هاي تاتش نيوماتيك، ضغط يدوي

115.820.11.5 white alpine أبيض 4,845 L.E.
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IR Urinals Electronic  &  ( HyTouch Urinals Pneumatic )

15

105

117

R1/2
15 UR installation set Universal

مجموعة دفن اساسية  10*10 سم- لفالش مبولة انفراريد او نيوماتيك
تؤسس داخل احلائط

116.004.00.1 5,345 L.E.

d

L
A

X

d Flush pipe exposed for urinal top inlet, dia. 32 mm

وصلة تغذية مبولة 32x32 مم
 تستعمل مع مجموعة الدفن األساسية )116.004.00.1 او 115.801.00.1(152.489.16.1 (
والوصلة )115.801.00.1 & 152.489.16.1 (

119.704.16.1 840 L.E.

PE inlet set for urinal,dia. 32 x 35 mm, black
 
تغذية مبولة 35x32 مم )ولد مبولة(.
 تستعمل مع مجموعة الدفن األساسية  )115.801.00.1  & 119.704.16.1(

152.489.16.1 375  L.E.

A.IR Urinals Electronic

13

13

Sigma 01
urinal flush control with electronic flush actuation
mains operation, cover plate Sigma 

موديل سيجما 01
فالش مبولة دفن . تعمل بألشعة احلمراء ، .يعمل على التيار230 فولت 13* 13سم
 ) متوافقة فقط مع جسم الدفن 116.004.00.1(

116.021.21.5 bright chrome-plated كروم المع 38,650 L.E.

13

13

Sigma 10
urinal flush control with electronic flush actuation
mains operation, cover plate Sigma 

موديل سيجما 10
فالش مبولة دفن . تعمل بألشعة احلمراء ، .يعمل على التيار230 فولت 13* 13سم
 ) متوافقة فقط مع جسم الدفن 116.004.00.1(

116.025.SN.1 stainless steel brushed 
/polished/brushed

ستانليس ستيل 38,650 L.E.

urinal flush control 
h electronic flush actuation, battery operation, 
cover plate type 10

  فالش مبولة دفن. تعمل بألشعة احلمراء، .عمل بالبطارية 13 *13سم

116.035.SN.1 Stainless steel 38,650 L.E.

New
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B-HyTouch Urinals Pneumatic

13

13

Sigma 10
urinal flush control with pneumatic flush actuation
موديل سيجما 10
فالش مبولة دفن نيوماتيك - ضغط يدوى
 ) متوافقة فقط مع جسم الدفن 116.004.00.1(

116.015.SN.1 stainless steel brushed 
/polished/brushed

ستانليس ستيل 9,120 L.E.

13

13 

0.9Sigma 30
urinal flush control with pneumatic flush actuation
موديل سيجما 30
فالش مبولة دفن نيوماتيك - ضغط يدوى
 ) متوافقة فقط مع جسم الدفن 116.004.00.1(

116.017.KH.1 bright chrome-Matte chrome كروم المع x كروم مط 16,300 L.E.
116.017.KJ.1 white-bright chrome أبيض x كروم المع 16,300 L.E.

Flush pipe exposed for urinal top inlet.

وصلة لفالش مبولة هاي ترونيك بارزة عن احلائط - للتحويل من فالش دفن إلى
تغذية مبولة علوية ) تسخدم مع 115.801.00.1 & 119.703.16.1 (

119.688.21.1 3,740 L.E.

Flush pipe for urinal,PE-Gun metal, dia. 32 mm.

وصلة لفالش مبولة هاي ترونيك بارزة عن احلائط - للتحويل من فالش دفن إلى
تغذية مبولة علوية  ) تسخدم مع 115.801.00.1 & 119.688.21.1 (

 119.703.16.1 1,720 L.E.
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Cleanline.  Floor (New)

L

L1

h
90

H1

48

Installation set for Geberit shower channels CleanLine, 
floor construction height from 90 mm

جسم دفن شاوركلني الين ) ادنى سقوط 90 مم (- مخرج قطر 50مم

154.150.00.1 6,525 L.E.

L

L1

h
90

H1

48

Installation set for Geberit shower channels CleanLine, 
floor construction height from 65 mm

جسم دفن شاوركلني الين ) ادنى سقوط 65 مم (- مخرج قطر 40مم

154.152.00.1 10,885 L.E.

H

d

h

Installation set for Geberit shower channels CleanLine,
cross-floor installation

جسم دفن شاور كلني الين رأسى ) فى حالة الصرف الرأسى عبر خرسانة السقف 

154.153.00.1 4,745 L.E.

B

H

CleanLine 20
Shower channel L 30-90 cm

موديل كلني الين 20
وش تشطيب كلني الين ارضى من 30-90 سم

154.450.00.1  dark metal / metal brushed ستانلس ستيل مصقول  / المع 10,485 L.E.

Drains for floor - Even Showers

L

L1

h
H

H1

Floor drain for shower
floor construction height from 65 mm: d40mm

جسم دفن بيبة صرف ارضى - ) ادنى سقوط 65 مم (- مخرج قطر  40مم

154.052.00.1 8,225 L.E.

71

71

Grating, round, 8 x 8 cm

غطاء بيبة ديزاين 8*8 سم دائرية من الداخل

154.311.00.1 6,130 L.E.

71

71

Grating, square, 8 x 8 cm

غطاء بيبة ديزاين 8*8 سم مربعة من الداخل

154.312.00.1 6,130 L.E.
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Wall Shower Channel 

539

193

9

5

Kombifix element for shower, with wall drain,
floor construction height from 90 mm ( Basic Set)

جسم تشطيب قناة صرف حائطية

457.534.00.1 15,700 L.E.

32

5

Ready-to-fit set for Geberit wall drain, (Finish Set )

جسم دفن قناة صرف حائطية شاملة الشاسية 

154.336.FW.1 stainless steel ستانلس ستيل 5,235 L.E.

L

Collector profile for Geberit wall drain for shower: L114cm

وحدة جتميع جسم دفن ووحدة تشطيب قناة صرف حائطى

154.340.FW.1 5,235 L.E.
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Accessories

Dd

L

101680_ZEI_002_01.EPS

Rubber seal for WC inlet connector, dia. 44 x 55mm.

جوان مطاطي لوصلة تغذية خلفية 44x55 مم.

119.668.00.1 170 L.E.

l1

d1    55

   102±5
d

L1

l
L

HDPE connection set, length = 18 cm, dia. 90mm.

مجموعة وصالت صرف وتغذية )110X90 mm( شاملة غطاء مسامير التركيب ملرحاض معلق

152.404.46.1 935 L.E.

L

d

l

d1

l1
L

55

102±5

connection set for wall-hung WClength 
8.5 cm: d110mm d1=45mm

مجموعة وصالت صرف وتغذية )110x110 mm (شاملة غطاء مسامير التركيب ملرحاض معلق

152.422.46.1 chrome-plated matt كروم مط 1,020 L.E.

Inlet WC set for wall-hung WC, dia. 45mm with rubber.

وصلة تغذية  خلفية )ولد( . ملرحاض معلق أو ميني.

152.434.16.1 290 L.E.

Outlit bendfor WC90,dia 90 mm.

كوع صرف ملرحاض معلق شامل اجلوان.

366.061.16.1 360 L.E.

Cover for WWC fixation nut.

طقم غطاء مسامير تعليق املرحاض املعلق بالشاسيه.

217.713.11.1 white alpine أبيض 250 L.E.
217.713.46.1 chrome-plated matt كروم مط 315 L.E.

Geberit Monolith offset outlet pipe

وصلة حتويل ملرحاض معلق ) ادبتر (90مم . لتعلية منسوب الصرف 3 سم .

131.085.11.1 990 L.E.

Geberit Monolith offset outlet pipe

وصلة حتويل صرف مرحاض ارضى اليى  مرحاض معلق ) ادبتر (90مم
 لتعلية منسوب الصرف 7 سم 

131.108.11.1 2,620 L.E.

Geberit Monolith S-bend 90/110

وصلة حتويل صرف حائطى)P( الى صرف أرضي )S( تؤسس حتت االرضية
 

131.088.29.1 6,730 L.E.

Geberit set P-bend for floor-standing WC

S وصلة صرف مرحاض )معلق او ارضى( صرف رأسى
 

131.081.11.1 white alpine أبيض 2,545 L.E.
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1

2

3

Most prominent projects in Egypt 
trust in Geberit.

1. Sofitel EL Gezira hotel , (EG).
2. Burj Al Arab Stadium,(EG).
3. Cataract Aswan hotel.
4. Cairo International Airport, Terminal 1,2 and 3 ,(EG).
5. Nile City Towers,(EG).
6. Hilton Sharm Dreams Resort hotel,(EG).
7. Maritim Jolie Ville Luxor.
8. Sun City Mall.
9. Hilton Sharks Bay Sharm El Sheikh.
10. Japanese embassy in Cairo, ,(EG).
11. Dr. Osman Hospital,Maadi,(EG).
12. Fairmont Heliopolis hotel,(EG).
13. Corniche el Nile Kempinski hotel,(EG).
14. Swiss Club , Cairo,(EG).
15. Club med taba.
16. Port Said military hospital.
17. Yassin Abdel Ghaffar hospital - Madent Naser.
18. Dusit Thani Cairo.
19. Coral Sea Imperial Sharm El Sheikh.
20. Park Avenue 6th of October.
21. Sonesta hotel Heliopolis Cairo.
22. Renaissance Courtyard Marriage city.
23. Forty West Sodic - 6th October.

24. Hilton Mercure Hurghada.
25. Mariena Packer Marsa Alam.
26. Akassia Marsa Alam.
27. Polygon Sodic Egypt.
28. Scrap Club El Gouna.
29. El Montazah sharm El sheikh.
30. Hyper One Egypt 10th of Ramadan City.
31. Petro Sport Club Egypt.
32. Export Development Bank.
33. Rihanna Hotel Sharm El Sheikh.
34. Meridien Cairo Airport Hotel.
35. Egypt Post - Smart Village.
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أكثر املشاريع متيزاً في مصر تثق في جبريت.

6

7

8 9

فندق سوفيتل اجلزيرة.. 1
إستاد برج العرب.. 2
فندق كتراكت أسوان.. 3
مطار القاهرة الدولى.. 4
فندق فيرمونت-نايل تاورز.. 5
فندق هيلتون شرم درميز.. 6
مارتيم جولي فيل - األقصر. . 7
صن ستي مول - القاهرة. . 8
فندق هيلتون شاركس بيه - شرم الشيخ. . 9

السفارة اليابانية في القاهرة.. 10
مستشفى الدكتور عثمان, املعادى.. 11
فندق فيرمونت هليوبوليس.. 12
فندق كمبنسكى, كورنيش النيل.. 13
سويس كلوب.. 14
كلب ميد - طابا. . 15
مستشفي بور سعيد العسكري. . 16
مستشفي ياسني عبد الغفار - مدينة نصر. . 17
فندق دوسيت تاني - التجمع اخلامس.. 18
كورال سي امبريال - شرم الشيخ.. 19
بارك أفينو - 6أكتوبر  املرحلة األولي. . 20
فندق سونستا - مصر اجلديدة. . 21
رينيسانس كورتيارد - ميراج ستي. . 22
فورتي ويست -6 أكتوبر - سوديك. . 23

هيلتون ميركيور - الغردقة.. 24
مارينا الباكر - مرسي علم. . 25
أكاسيا - مرسى علم. . 26
بوليجون سوديك - املبني االداري - 6 أكتوبر. . 27
سكراب كلب اجلونة - فندق و فيالت. . 28
املنتزة - شرم الشيخ. . 29
هايبر ون - العاشر من رمضان. . 30
بيترو سبورت - برج العرب. . 31
 بنك تنمية الصادرات. . 32
فندق ريحانة - شرم الشيخ. . 33
ميريديان املطار. . 34
مبني البريد املصري - القرية الذكية. . 35
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Geberit Monolith for WC

Geberit DuoFresh and Geberit actuator plate Sigma40

 

Geberit actuator plate Sigma60

Geberit actuator plate Omega60 and Geberit actuator plate Sigma70

44

Geberit actuator plate Sigma80
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1. Guarantee.

1.1 In addition to the warranty of section 8, Geberit guarantees for the products and periods listed below, that the 
delivered goods are free from any material or production failures.

Geberit concealed cisterns and mounting elements 10 Years

Geberit traps, sinks, bathtub drain assemblies 10 Years

Geberit exposed cisterns AP123 and AP128 10 Years

Geberit exposed cisterns AP110, 113 and 117 5 Years

Geberit flush mechanisms for concealed cisterns 5 Years

Replacement fill- and flush mechanisms Impuls590, 
360, 380, 280

5 Years

Replacement fill- and flush mechanisms ImpulsBa-
sic330, 340, 230

2 Years

Geberit pneumatic faucets 2 Years

Pneumatic remote controls 5 Years

Geberit AquaClean 2 Years

Geberit flushing systems for WC and urinals (elec-
tronics)

2 Years

Geberit taps for washbasins (electronics) 2 Years

1.2 The guarantee periods shall start from date of delivery to the buyer. If any material or production failures occur 
during the guarantee period Geberit will fulfil its guarantee obligations by repairing the defective goods or by sup-
plying replacements free of cost. Any further claims against Geberit on the basis of this additional guarantee are 
expressly excluded, if possible according to the applicable law. 
By expiration of the guarantee period all guarantee claims, in particular claims concerning goods that have been re-
paired or replaced during the guarantee period, are excluded.

1.3 The guarantee is only valid under the following conditions:
• the installation follows the written rules of application technique as issued by Geberit; and
• the goods have been correctly and professionally stored, installed, maintained and used; and
• the goods have not been modified, in particular no parts have been removed, changed or added; and
• the systems are built only with original parts of Geberit.



Duravit Egypt
Duravit Building,
Elmosheer Ahmed Ismail St.,
Sheraton Heliopolis - Cairo 11361
Tel.: +20 2 26968700
Fax: +20 2 22681298
Factories: 10th of Ramadan City,
Industrial zone No. A6
Customer services: 19219

ديورافيت إيجيبت
مبنى ديورافيت

ش املشير أحمد إسماعيل
شيراتون هيليوبوليس - القاهره 11361

تليفون : 26968700 2 20+
فاكس : 22681298 2 20+

املصانع : مدينه العاشر من رمضان
املنطقه الصناعيه أ6

خدمة العمالء : 19219


