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Для споживачів продукція colombo вже давно є
синонімом якісної і надійної санітарної кераміки.
Сьогодні під торговою маркою colombo ви можете
придбати високоякісну санітарну кераміку,
акрилові ванни і меблі для ванних кімнат.
Вироби від colombo – це сучасний дизайн,
ергономічність, практичність і оптимальні
ціни. Успіх colombo гарантують використання
високоякісної сировини, сучасних технологій
і устаткування, оригінальних технічних рішень,
висококваліфікований персонал і сучасні методи
управління. Вся продукція colombo виготовляється
відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO
9001:2000. Стабільність технологічних процесів,
багатоступінчастий контроль і сучасні методи
організації виробництва дозволяють отримувати
продукцію високої якості.
З 2015 р. бренд colombo входить в асортиментний
портфель корпорації Geberit Group.

GEBERIT GROUP
Geberit Group – європейський лідер в галузі
санітарних продуктів. Geberit діє в якості
інтегрованої групи з дуже сильною присутністю
в більшості європейських країн, забезпечуючи
оптимальний результат в області санітарних
технологій і продукції для ванних кімнат.
Виробнича мережа охоплює 29 виробничих
майданчиків, один із яких розташований в Україні
.
Штаб-квартира групи розміщена в Rapperswill-Jona,
Швейцарія. Представництва Geberit діють у понад
50-ти країнах світу. Група по всьому світу налічує
близько 12000 співробітників.
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Виробничі
майданчики
ВИРОБНИЦТВО САНІТАРНОЇ
КЕРАМІКИ
Санітарна кераміка colombo виготовляється
на фарбриці «Геберіт Керамік Продакшн» – це одне
з найстаріших підприємств по виробництву
санітарно-керамічних виробів в Європі зі столітнім
досвідом і багатими традиціями. Перша партія
сантехнічних виробів була випущена в 1910р.
З 2015р. фабрика ввійшла до складу корпорації
Geberit Group.
Сьогодні «Геберіт Керамік Продакшн» –
високотехнологічне підприємство
з повним циклом виробництва санітарної
кераміки, оснащене сучасним обладнанням
. європейських виробниців.
від провідних
Тут виготовляється понад 60 найменувань продукції
(унітази, змивні бачки, умивальники різних типів,
п’єдестали під умивальники, біде, пісуари)
За відгуками покупців, що вже зробили свій вибір на
користь сантехніки colombo, вона прекрасно пасує
до інтер’єру ванних кімнат невеликих розмірів,
відрізняється сучасним дизайном, а головне –
доступна для споживача з будь-яким рівнем доходів
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Про наші продукти
ФАРФОР
Санітарна кераміка colombo
виготовляється із санітарного фарфору.
Головна відмінність, що ставить фарфор
і фаянс на різні рівні, це ступінь їх пористості,
а отже, гігроскопічності.
У фарфора вона дуже низька (коефіцієнт
водопоглинання 0,8%, тобто практично не
поглинає воду), у фаянсу – значно вище (коефіцієнт
водопоглинання 9–12%).
Низький показник водопоглинання впливає
на наступні характеристики:
• довговічність виробів (міцність, якість контакту
глиняної поверхні з глазур’ю);
• здатність відторгнення від поверхні унітазу бруду,
потьоків іржавої води, сечовини і т. ін.;
• наявність супутніх забрудненню запахів.
Фарфоровий унітаз завдяки своїй структурі більш
стійкий до бруду, розмноження бактерій та мікробів .
Для догляду за сантехнікою з фарфору потрібно
значно менше часу, сил і, що не менш важливо,
грошей.

ГЛАЗУР
Рецептура глазурі, розроблена провідними
фахівцями галузі, жорстко контролюється – усі
компоненти додаються в суворо дотриманих
пропорціях. Товщина глазурі на виробі становить
650–700 мкм.
Оптимальна товщина глазурі на виробі дозволяє
зберегти її блиск і білизну на довгі роки. Якість
вихідних матеріалів при виробництві глазурі –
це запорука блиску, білизни, рівності покриття,
стійкості до перепадів температури, дії кислот та
лугів, падіння невеликих предметів.

КОЛІР ГЛАЗУРІ – EURO White
Загальноприйнятий європейський відтінок білого
кольору. Співпадає з відтінками кераміки інших
відомих європейських брендів. Чудово поєднується
з виробами з акрилу від більшості європейських
виробників.
6
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ШИРОКА МОЖЛИВІСТЬ
ЗАСТОСУВАННЯ

Компакти colombo виготовляються з косим,
горизонтальним та вертикальним випуском, бачки –
з нижнім і боковим підводом води. Завдяки цьому,
компакти colombo без зусиль можна підключити до
каналізаційної системи будь-якого типу. Санітарну
кераміку colombo можна встановлювати в
домашніх ванних кімнатах будь-якої площі, в місцях
громадського користування тощо.

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
І ГІГІЄНІЧНІСТЬ
Конструкція чаш унітазів colombo
забезпечує 100% ополіскування.
Всі унітази ТМ colombo мають
глазуроване змивне кільце,
що полегшує прибирання.

АНТИСПЛЕСК
Спеціальна конструкція чаші унітазів
Антисплеск дозволяє запобігати
сплеску води при використанні.

АРМАТУРА
Для комплектації
застосовуються однорежимна
на 6 л і дворежимна арматура з
функцією економ–зливу на 3/6 л з нижнім
і боковим підводом води. Арматура поставляється
повністю відрегульованою для кожної моделі бачка
і не вимагає додаткових регулювань. Арматура для
colombo виробляється з високоякісних матеріалів,
забезпечує надійну експлуатацію на всьому протязі
терміну роботи, безшумний набір води, широкий
діапазон тисків і відмінний змив.

КОМПЛЕКТАЦІЯ
Санітарна кераміка colombo для
зручності покупців поставляється
повністю укомплектованою і готовою до
встановлення – компакти поставляються
в комплекті з арматурою, сидінням і
кріпленнями для монтажу, умивальники, біде та
пісуари – в комплекті з кріпленнями.
.
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СИДІННЯ ДЛЯ УНІТАЗУ

МЕТАЛЕВІ КРІПЛЕННЯ

Для комплектації компактів використовуються
сидіння, виготовлені з різних матеріалів. Форма всіх
сидінь повністю повторює форму кільця чаші унітазів,
колір сидінь відповідає кольору кераміки.

Металеві кріплення дозволяють швидко і просто
встановити сидіння в потрібному положенні, що
дуже зручно при прибиранні.

СИДІННЯ
З ПОЛІПРОПІЛЕНУ

ГАРАНТІЇ

Компакти colombo комплектуються
сидіннями, виготовленими з поліпропілену –
м’якого пластику з глянцевою поверхнею. Сидіння
з поліпропілену довговічні і прості у догляді, вони
не втрачають якісних властивостей поверхні і не
змінюють форму з плином часу.
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На кераміку colombo
надається гарантія 10 років.
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Умовні позначення

Виріб виготовлений з фарфору

Нижній підвід води

На кераміку colombo надається гарантія 10 років

Боковий підвід води

Простий і легкий монтаж

Дворежимна арматура 3/6 л

Однорежимна арматура 6 л

Косий випуск

Горизонтальний випуск

Вертикальний випуск

Поліпропіленове сидіння

Глазуроване змивне кільце унітазу

Функція антисплеску

Виробник залишає за собою право зміни в асортименті.
Незважаючи на докладені зусилля, натуральні кольори можуть
відрізнятися від кольорів на фотографіях в каталозі.
Допуск на габаритні розміри виробів з фарфору ± 2%,
що відповідає стандартним нормативам (допускам)
керамічних виробів.

colombo. Вдалий вибір.
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Лотос
Lotus

Елегантна та виключно стильна колекція Лотос
допоможе вам створити свій неповторний дизайн
ванної кімнати. Поєднання строгих ліній кераміки
з м’якими закругленими краями надає цій серії
сучасний, неповторний вигляд і ідеально відповідає
ергономіці людського тіла.

10 Лотос / Lotus
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КОМПАКТ ЛОТОС
Чіткі лінії і раціональна елегантність
скандинавського дизайну компакту
Лотос ідеально підкреслюють
особливості будь-якого інтер’єру.

Компакти Лотос комплектуються
сидіннями, виготовленними із АВС-пластика,
з металевими кріпленнями.

colombo. Вдалий вибір.
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Лотос / Lotus

КУТОВИЙ РУКОМИЙНИК
ЛОТОС
Даний рукомийник стане незамінним
в маленькій ванній кімнаті.

Найменування та технічний опис

Артикул
Штрихкод

Ціна
грн з ПДВ

Вага,
брутто, кг

Кількість штук
на палеті

S14273500
4823050704546

717

7,8

36

Рукомийник кутовий «Лотос 35»
• отвір по центру
• перелив
• комплект кріплень

0

35

453

14 Лотос / Lotus
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Артикул
Штрихкод

Найменування та технічний опис

colombo. Вдалий вибір.

2 655

29,6

6

415

635

755

635

755

S14942500

2 655

29,4

6

2 748

30,7

6

180

4823050708889

365

635

415

635

755

325

400

• вертикальний випуск
• бачок скандинавського типу
• дворежимна арматура 3/6 л
• нижній підвід води
• сидіння з АВС-пластику
з металевими кріпленнями
• комплект кріплень

S14940500

4823050708872

325

400

Компакт «Лотос Basic»

Кількість штук
на палеті

365

635

400

• горизонтальний випуск
• бачок скандинавського типу
• дворежимна арматура 3/6 л
• нижній підвід води
• сидіння з АВС-пластику
з металевими кріпленнями
• комплект кріплень

150

400

Компакт «Лотос Basic»

Вага,
брутто, кг

325

635

400

• косий випуск
• бачок скандинавського типу
• дворежимна арматура 3/6 л
• нижній підвід води
• сидіння з АВС-пластику
з металевими кріпленнями
• комплект кріплень

415

Компакт «Лотос Basic»

Ціна
грн з ПДВ

470

120

S14941500

4823050708896

365

15

36

colombo. Вдалий вибір.

Акцент
Accent
Універсальність і лаконічність форм
серії Акцент відповідає класичним
рішенням сучасних інтер’єрів.
Європейський стиль, практичність і
надійність цієї серії допоможе створити
вам стильну ванну кімнату.

colombo. Вдалий вибір.
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38
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КОМПАКТ АКЦЕНТ
У серії Акцент представлені два типи
бачків: скандинавський і класичний
(прямий).
Покрите глазур’ю змивне кільце унітазу
перешкоджає виникненню відкладень,
скупченню бактерій і забезпечує легкий
догляд у важкодоступних місцях.

colombo. Вдалий вибір.
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УМИВАЛЬНИК
З П’ЄДЕСТАЛОМ /
НАПІВП’ЄДЕСТАЛОМ
АКЦЕНТ
Прості, але елегантні умивальники
Акцент шириною 50, 55, 60 см мають
велику місткість, незважаючи на свої
компактні форми.

Умивальники Акцент можуть
встановлюватися на п’єдестали або
напівп’єдестали. Висота умивальника
з п’єдесталом – 85 см, що відповідає
європейським нормам.

20 Акцент / Accent
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РУКОМИЙНИК
АКЦЕНТ
Можливість правого або лівого
розташування змішувача буде дуже
зручною при облаштуванні будь-якого
невеликого приміщення.

БІДЕ АКЦЕНТ
Сьогодні все частіше біде стає
невід’ємним елементом сучасної
ванної кімнати.
Зручне і ергономічне біде Акцент
ідеально поєднується
з усіма виробами цієї серії.

colombo. Вдалий вибір.
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Акцент / Accent
Найменування та технічний опис

Артикул
Штрихкод

Ціна
грн з ПДВ

Вага,
брутто, кг

Кількість штук
на палеті

S12224000
4823050704256

603

8,0

36

S12234000
4823050704249

603

8,0

36

S12215000
4823050704232

774

11,7

16

S12115500
4823050704201

861

13,1

16

Рукомийник «Акцент 40»
330

• отвір з правої сторони
• перелив
• комплект кріплень

400

Рукомийник «Акцент 40»
330

• отвір з лівої сторони
• перелив
• комплект кріплень

400

Умивальник «Акцент 50»

410

• отвір по центру
• перелив
• комплект кріплень

500

Умивальник «Акцент 55»

440

• отвір по центру
• перелив
• комплект кріплень

550

22 Акцент / Accent
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Акцент / Accent
Найменування та технічний опис

Артикул
Штрихкод

Ціна
грн з ПДВ

S12116000
4823050704195

945

Вага,
брутто, кг

Кількість штук
на палеті

Умивальник «Акцент 60»

470

• отвір по центру
• перелив
• комплект кріплень

15,1

14

600

colombo. Вдалий вибір.
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Акцент / Accent
Найменування та технічний опис

Артикул
Штрихкод

Ціна
грн з ПДВ

S12710000
4823050704157

564

6,3

24

S12700000
4823050704164

690

10,2

36

S12501100
4823050704140

1 431

16,9

8

2 304

28,9

6

Вага,
брутто, кг

Кількість штук
на палеті

Напівп’єдестал «Акцент»
• комплект кріплень

325

255

155

700

П’єдестал «Акцент»

155

540

Біде «Акцент»

356

400

• отвір під змішувач
• перелив
• комплект кріплень

540

Компакт «Акцент класичний Basic»

24 Акцент / Accent

640

430

780
640

354

S12940500

150

400

• косий випуск
• бачок класичного типу
• дворежимна арматура 3/6 л
• нижній підвід води
• поліпропіленове сидіння
з металевими кріпленнями
• комплект кріплень

332

354

colombo. Вдалий вибір.

Акцент / Accent
Артикул
Штрихкод

Найменування та технічний опис

Ціна
грн з ПДВ

Вага,
брутто, кг

Кількість штук
на палеті

Компакт «Акцент класичний Basic»
• горизонтальний випуск
• бачок класичного типу
• дворежимна арматура 3/6 л
• нижній підвід води
• поліпропіленове сидіння
з металевими кріпленнями
• комплект кріплень

640

430

S12942500
4823050708452

2 304

28,8

6

S12840500
4823050708711

2 304

27,1

6

S12842500
4823050708728

2 304

27,0

6

180

400

780

640

354

332

354

Компакт «Акцент скандинавський Basic»

640

640

150

400

780

280

430

• косий випуск
• бачок скандинавського типу
• дворежимна арматура 3/6 л
• нижній підвід води
• поліпропіленове сидіння
з металевими кріпленнями
• комплект кріплень

354

332

Компакт «Акцент скандинавський Basic»
640

430

640

780
332
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280

180

400

• горизонтальний випуск
• бачок скандинавського типу
• дворежимна арматура 3/6 л
• нижній підвід води
• поліпропіленове сидіння
з металевими кріпленнями
• комплект кріплень

354

25

Пульс
Puls

Відсутність надмірностей
та практичний дизайн
скандинавських форм
гармонічно доповнює вашу
ванну кімнату.

КОМПАКТ ПУЛЬС
Компактні розміри – підійдуть для
невеликих ванних кімнат.
Економний злив на 3/6 л.

26 Пульс / Puls
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Пульс / Puls
Найменування та технічний опис

Артикул
Штрихкод

Ціна
грн з ПДВ

Вага,
брутто, кг

Кількість штук
на палеті

S30990500
4823050709336

2 208

27,7

6

S30992500
4823050709343

2 208

27,7

6

Компакт «Пульс»

420

150

630

745

348

390

350

360

Компакт «Пульс»

28 Пульс / Puls

180

630

745

348

390

•горизонтальний випуск
•бачок скандинавського типу
•дворежимна арматура 3/6 л
•нижній підвід
•поліпропіленове сидіння
з металевими кріпленнями
•комплект кріплень

360

420

•косий випуск
•бачок скандинавського типу
•дворежимна арматура 3/6 л
•нижній підвід
•поліпропіленове сидіння
з металевими кріпленнями
•комплект кріплень

350
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Вектор
Vector
М’які закруглені форми і класичний
дизайн сантехніки серії Вектор
добре поєднуються з сучасними
інтер’єрами.

КОМПАКТ ВЕКТОР
Економічний і функціональний компакт
для облаштування ванної кімнати за
своїм смаком.
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56
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УМИВАЛЬНИК
З П’ЄДЕСТАЛОМ ВЕКТОР
Умивальники Вектор представлені в трьох
розмірах: 50, 55 і 60 см.
Округлі форми умивальника органічно
об’єднані з прямими лініями п’єдесталу
в єдиний ансамбль.
Висота умивальника з п’єдесталом - 85 см,
що відповідає європейським нормам.
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Вектор / Vector
Артикул
Штрихкод

Найменування та технічний опис

Вага,
брутто, кг

Кількість штук
на палеті

S16215000
4823050706274

690

9,8

16

S16115500
4823050706281

759

10,8

16

S16116000
4823050706298

870

13,0

14

S16700000
4823050706304

669

9,7

20

395

410

Умивальник «Вектор 50»
• отвір по центру
• перелив
• комплект кріплень

Ціна
грн з ПДВ

495

430

• отвір по центру
• перелив
• комплект кріплень

420

Умивальник «Вектор 55»

545

Умивальник «Вектор 60»

470

455

• отвір по центру
• перелив
• комплект кріплень

600

170

152

690

П’єдестал «Вектор»

175

32 Вектор / Vector

157

100
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Вектор / Vector
Артикул
Штрихкод

Найменування та технічний опис

Ціна
грн з ПДВ

Вага,
брутто, кг

Кількість штук
на палеті

S16990500
4823050706489

2 118

26,9

6

S16992500
4823050706496

2 118

25,7

6

Компакт «Вектор Плюс»
• косий випуск
• бачок класичного типу
• дворежимна арматура 3/6 л
• нижній підвід води
• поліпропіленове сидіння
• комплект кріплень

155

370

630

155
425

725
759

320

390

120

30

150

30

280
360

175

Компакт «Вектор Плюс»
155

370

155

320

102
175

180

400

425

630

725
759

30

390

• горизонтальний випуск
• бачок класичного типу
• дворежимна арматура 3/6 л
• нижній підвід води
• поліпропіленове сидіння
• комплект кріплень

280
360

Унітаз «Вектор», без полички
• горизонтальний випуск
• нижній підвід води
S16301200
5906976949808
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1 257

11,7

10

33

64
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Бембі
Bembi
Розроблена спеціально для дітей.
Рекомендована для комплектації туалетних
кімнат у дитячих дошкільних установах, а також
в індивідуальних дитячих ванних кімнатах.
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35

Компакт Бембі
Звичку до гігієни необхідно
виховувати з ранніх років.
Тому, при обладнанні ванної
кімнати важливо враховувати
й інтереси молодших членів сім’ї.
Компакт Бембі спроектований
таким чином, щоби дітям було
зручно ним користуватися.
Компакт Бембі комплектується
зручним і безпечним сидінням
з високоміцних полімерів. Завдяки
спеціальним кріпленням сидіння
легко і швидко знімається для
прибирання.

36 Бембі/ Bembi
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Бембі / Bembi
Артикул
Штрихкод

Найменування та технічний опис

Кількість штук
на палеті

680
335

102

S10990000
4823050703815

2 118

21,2

6

S10204000
4823050707462

660

8,9

18

S10214000
4823050707479

660

8,9

18

290

595

Умивальник «Бембі 40»

Вага,
брутто, кг

345

Компакт «Бембі» дитячий
• косий випуск
• бачок класичного типу
• однорежимна арматура 6 л
• боковий підвід води
• поліпропіленове сидіння
• комплект кріплень

Ціна
грн з ПДВ

380

370

• без отвору під змішувач
• перелив
• комплект кріплень

430

Умивальник «Бембі 40»

380

370

• отвір з правої сторони
• перелив
• комплект кріплень

430

38 Бембі/ Bembi
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Вироби
поза серіями
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Вироби поза серіями
Артикул
Штрихкод

Найменування та технічний опис

Ціна
грн з ПДВ

Вага,
брутто, кг

Кількість штук
на палеті

145

150 405
730
764

390

• функція антисплеску
• косий випуск
• бачок класичного типу
• дворежимна арматура 3/6 л
• нижній підвід води
• поліпропіленове сидіння
• комплект кріплень

465
160
625

Компакт «Антисплеск»

145

110

S20990500
4823050708681

2 286

27,9

6

S19990100
4823050707325

2 232

27,1

6

S12610100
4823050707257

825

8,8

12

290
360

Компакт «Полісся плюс»
• косий випуск
• бачок класичного типу
• однорежимна арматура 6 л
• нижній підвід води
• поліпропіленове сидіння
• комплект кріплень

230
35

90
50

325

115

65

40 Вироби поза серіями

450

410

• вертикальний випуск
• верхній підвід води
• комплект кріплень
для прихованого монтажу

278

Пісуар «Снайпер»

50
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Вироби поза серіями
Артикул
Штрихкод

Найменування та технічний опис

Ціна
грн з ПДВ

Вага,
брутто, кг

Кількість штук
на палеті

Умивальник меблевий «Солас»
565

445

• отвір по центру
• перелив

S10145600
4823050705499

975

14,6

12

S10295000
4823050708391

858

12,1

16

S10196000
4823050708407

1 158

14,8

12

460

Умивальник меблевий «Проксі 50»
500

420

• отвір по центру
• перелив

Умивальник меблевий «Проксі 60»
600

450

• отвір по центру
• перелив
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Вироби поза комплектами
Найменування

Технічний опис

Артикул

Унітази
«Вектор»

горизонтальний випуск, в комплекті з кріпленням

S16300200

«Вектор»

косий випуск, в комплекті з кріпленням

S16300000

«Бембі»

косий випуск, в комплекті з кріпленням

S10320000

«Полісся R»

косий випуск, в комплекті з кріпленням

S19300000

«Акцент»

косий випуск, в комплекті з кріпленням

S12300000

«Акцент»

горизонтальний випуск, в комплекті з кріпленням

S12300200

«Лотос»

косий випуск, в комплекті з кріпленням

S14300000

«Лотос»

горизонтальний випуск, в комплекті з кріпленням

S14300200

«Лотос»

вертикальний випуск, в комплекті з кріпленням

S14300100

«Пульс»

косий випуск, в комплекті з кріпленням

S30300000

«Пульс»

горизонтальний випуск, в комплекті з кріпленням.

S30300200

«Рондо»

косий випуск в комплекті з кріпленням для заміни унітазів в компактах "Антисплеск"

S10300000

«Полісся плюс»

нижній підвід

S19430100

«Вектор Плюс»

нижній підвід

S16420100

«Бембі»

боковий підвід

S10400000

«Антисплеск»

нижній підвід

S20420100

«Акцент»

скандинавського типу, нижній підвід

S12450100

«Акцент»

класичного типу, нижній підвід

S12430100

«Лотос»

нижній підвід

S14410100

«Пульс»

нижній підвід

S30410100

Бачки (без арматури)

42
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Вироби поза комплектами
Найменування

Технічний опис

Артикул

Арматура для бачків
Арматура А 105.54.49.3

6 л, боковий підвід для бачків «Бембі»

S110023100

Арматура А 105.57.55.3

6 л, нижній підвід для бачків «Полісся Плюс»

S110025110

Арматура А 77.57.118.3

3/6 л, нижній підвід для бачків «Полісся Плюс», «Антисплеск»

S110072140

Арматура А 77.57.57.3

3/6 л, нижній підвід для бачків «Акцент» класичного та скандинавського типу

S110072170

Арматура А 77.57.54.3

3/6 л, нижній підвід для бачків «Лотос»

S110072171

Арматура А 77.57.110.3

3/6 л, нижній підвід для бачків «Вектор Плюс», «Пульс»

S110072160

«Бембі»

сидіння до унітазу (біле), поліпропілен, пластикові кріплення для компактів «Бембі»

S110191200

«СУ-33»

сидіння до унітазу, поліпропілен, пластикові кріплення для компактів «Полісся Плюс»

S110191280

«СУ-8М»

сидіння до унітазу, поліпропілен, металічні кріплення для компактів «Полісся Плюс 3/6»

S110192320

«S-32»

сидіння до унітазу, поліпропілен, пластикові кріплення для компактів «Вектор», «Антисплеск»

S110191220

«СУ 79»

сидіння до унітазу, поліпропілен, металічні кріплення для компактів «Акцент»

S110142110

«CУ 78.11.00»

сидіння до унітазу, поліпропілен, металічні кріплення для компактів «Пульс»

70117

«СУ 76.16.00»

сидіння до унітазу, АВС-пластик, металічні кріплення для компактів «Лотос Basic»

Сидіння для унітазів
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S110172140
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Зведена таблиця керамічних виробів
УМИВАЛЬНИКИ

Акцент

серії

•
•
•
•
•

до 45 см
45-50 см

ширина

Вектор

51-55 см
більше 55 см
по центру

Бембі

•
•
•
•
•
•
•

без отвору

отвір під
змішувач

справа
зліва
на п’єдестал

монтаж
комплект
кріплень

•
•
•

•

•

•

•

Антисплеск

нижній
підвід води

Бембі

вертикальний

Полісся

горизонтальний

Вектор

випуск в каналізацію

Пульс

косий

Акцент

серії

Лотос

КОМПАКТИ

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

боковий

•

6л
злив

3/6 л

•

поліпропілен
сидіння
комплект
кріплень

44

АВС-пластик

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
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ТОВ «Геберіт Трейдінг»
Україна, 04073
Київ, пр-т. Степана Бандери, 9,
корпус 6, вхід 5А, офіс 6-301
тел.: +38 044 492 97 41
Кол-центр: 0 800 502 606
(дзвінки зі стаціонарних та
мобільних номерів в межах України –
безкоштовно)
www.colombo.ua

