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WHAT IS DESIGN MEETS FUNCTION?
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BATHROOM SERIES
CÁC BỘ SƯU TẬP SẢN PHẨM NHÀ TẮM

Inclusive of…

Bao gồm…

• Washbasin/ Chậu rửa lavabo

• WC and Bidet/ Bồn cầu và bồn tiểu nữ

• Bathroom Furniture/ Nội thất gỗ

• Mirror Cabinet/ Gương
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XENO2CITTERIO MYDAY ACANTO ICON SMYLE SELNOVA

CLOU WASTE & 

OVERFLOW

RIMFREE 

CERAMICS

KERATECT 

SPECIAL GLAZE
RIMFREE CERAMICS

PREMIUM CLASSIC BASIC
RIMFREE 

CERAMICS
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CHILDREN PUBLICBASINS BATHTUBS

GEBERIT BATHROOM SERIES

VARIFORM

PRECIOSA

SOANA

SUPERO

REKORD

BAMBINI

URINALSBRENTA

PIAVE
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NEW

QUICKRELEASE/ Tháo lắp nhanh

WC seat and lid for simple 

removal.

Dễ dàng tháo rời và gắn nắp bồn cầu

HEIGHT ADJUSTIBLE/ Điều

chỉnh được độ cao

Installation height adjustable by 

+3cm or -1cm.

Chiều cao có thể điều chỉnh từ +3cm hoặc

-1cm

GEBERIT ONE WC

Hidden wall mounting

Treo âm tường

SoftClosing

Đóng êm

Reduced flush volume

Lưu lượng nước tiết kiệm

Ground clearance

Dễ vệ sinh
TURBOFLUSH/ Xả xoáy Turbo

Quieter and more thorough 

flush.

Kiểu xả êm ái và lực đẩy mạnh
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POWERFUL TECHNOLOGY BEHIND THE WALL
SỨC MẠNH CÔNG NGHỆ PHÍA SAU TƯỜNG

Két nước âm tường số 1 Châu Âu

Với hơn 50 năm kinh nghiệm

Hơn 70 triệu sản phẩm được lắp đặt

Hệ thống kết nối điện được chừa sẵn

Tiết kiệm nước

Chịu lực tải hơn 400 kg

Đa dạng thiết kế, công năng và các dạng lắp đặt

Có thể kết hợp bộ hút khử mùi

Cam kết dự trữ linh kiện thay thế ít nhất 25 năm

Điều chỉnh được độ cao
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GEBERIT RIMFREE TECHNOLOGY
CÔNG NGHỆ RIMFREE

Benefits of Rimfree® at a glance:

Các lợi ích của công nghệ Rimfree ®

✓ Flawless hygiene Mang lại sự sạch sẽ tuyệt đối

✓ Easy to clean and care for Dễ lau chùi và vệ sinh

✓ Patented flush distributor Công nghệ được đăng ký bản quyền sáng chế

✓ Ideal flush water guide Đường dẫn nước xả thiết kế đặc biệt

✓ Attractive inner bowl design Kiểu dáng lòng bồn cầu đặc biệt

✓ Saves time, water and detergent Tiết kiệm thời gian, nước và chất tẩy rửa

Available for all wall-hung WCs

Available for CCWCs: Icon / Icon Square / Smyle
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ACCESSIBLE SPACE KHÔNG GIAN CHO BỒN CẦU TREO TƯỜNG

Geberit Wall-Hung WCs

ACANTO

Length: 510mm

INDUSTRY STANDARD

Length: ~550mm

SMYLE, XENO2, MYDAY

Length: 540mm

ICON (COMPACT)

Length: 490mm

-10mm

-40mm
-60mm
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CERAMIC CONNECTOR CLOU 
BỘ XẢ TRÀN CLOU

• Built-in Clou waste and overflow Chức năng xả tràn tích hợp âm trong phần sứ

• Available in Acanto basin Chỉ dành cho lavabo Acanto
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DATE 23-03-2017

NAME OF PRESENTATION
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GEBERIT KERATECT® SPECIAL GLAZE
LỚP MEN KERATECT®

The KeraTect® special glaze is a protective ceramic glaze ensuring the highest quality 

long term protection of the high gloss effect.

Lớp phủ men KeraTect® là lớp bảo vệ bề mặt men sứ đặc biệt đảm bảo độ sáng bóng của sứ trong

thời gian lâu nhất

It is applied in addition to the standard glaze and fuses permanently with the ceramic, 

creating a virtually non-porous and extremely smooth surface that is easy to clean.

Được phủ thêm lên trên lớp phủ men tiêu chuẩn tạo nên hiệu ứng bề mặt sáng bóng cực nhẵn mịn, 

chống trầy xước và dễ lau chùi

Geberit KeraTect is featured in the bathroom series Geberit One, Citterio, Myday and 

Xeno2.

Lớp phủ KeraTect đặc trưng cho các dòng sản phẩm cao cấp Geberit One, Citterio, Myday và

Xeno2
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GEBERIT CITTERIO
by Antonio Citterio. Italian design with simple, timeless elegance.
Thiết kế bới Antonio Citterio với phong cách tối giản, vượt thời gian và tinh tế
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GEBERIT CITTERIO 
by Antonio Citterio

• WCs with Rimfree, KeraTect, 4.5l 

flushing, top hidden fixation via seat and 

cover hole.

Bồn cầu Rimfree, lớp phủ KeraTect, xả 4.5l, phụ kiện

lắp nắp bồn cầu kiểu giấu âm

• Asymmetric washbasins with shelf space.

Thiết kế bất đối xứng kết hợp không gian kệ bề mặt

• Furniture made of moisture-resistant, 

high-end materials and with SoftClosing

features.

Hệ tủ nội thất chống ẩm chất lượng cao và hệ cửa đóng

êm

• Mirrors with ambient lighting.

Gương chiếu sáng có đèn cảm biến theo điều kiện môi

trường



GEBERIT XENO2

Superior poise to perfection.
Đường nét tinh tế mạnh mẽ đạt tới sự hoàn hảo
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GEBERIT XENO2

• WCs with Rimfree, KeraTect, 4.5l, 

top hidden fixation via seat and 

cover hole.

Bồn cầu Rimfree, lớp phủ KeraTect, xả 4.5l, 

phụ kiện lắp nắp bồn cầu kiểu giấu âm

• Asymmetric washbasins with shelf 

space.

Lavabo thiết kế bất đối xứng kết hợp không

gian kệ bề mặt

• Furniture made of moisture 

resistant materials and with push-

to-open, modular concept and  

cabinet lighting features.

Hệ tủ nội thất chống ẩm chất lượng cao và hệ

cửa đóng đóng nhấn, hệ tủ đèn theo modular

• Mirrors with ambient lighting, LED 

top light, with antifog and dimmable 

features.

Gương chiếu sáng có đèn cảm biến, viền LED 

trang trí, chống đóng sương và chế độ đèn mờ
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GEBERIT

MYDAY
Emotional shapes meet a relaxed look.
Đường nét cảm xúc đậm chất thư giãn
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GEBERIT MYDAY

• WCs with Rimfree, KeraTect, 4.5l, 

top hidden fixation via seat and 

cover hole.

Bồn cầu Rimfree, lớp phủ KeraTect, xả 4.5l, phụ

kiện lắp nắp bồn cầu kiểu giấu âm

• Furniture made of moisture 

resistant materials and with push-

to-open, modular concept 

and cabinet lighting features.

Hệ tủ nội thất chống ẩm chất lượng cao và hệ

cửa đóng đóng nhấn, hệ tủ đèn theo modular

• Mirrors with indirect lighting. LED 

top light, with antifog and dimmable 

features.

Gương chiếu sáng có đèn cảm biến, viền LED 

trang trí, chống đóng sương và chế độ đèn mờ



GEBERIT ACANTO
Designed to work for you.
Phong cách phù hợp với mọi thiết kế
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GEBERIT ACANTO

• WCs with Rimfree, 4.5l, top hidden fixation via 

seat and cover hole.

Bồn cầu Rimfree, lớp phủ KeraTect, xả 4.5l, phụ kiện lắp nắp

bồn cầu kiểu giấu âm

• Asymmetric washbasins with shelf space, 

invisible integrated overflow, compact and 

slim option.

Lavabo thiết kế bất đối xứng kết hợp không gian kệ bề mặt, 

tích hợp sứ xả tràn âm, đầy đủ lựa chọn viền mỏng hoặc nhỏ

gọn

• Furniture made of moisture resistant, high-

end materials with SoftClosing, optimum 

reach zone, SlimRim design features.

Hệ tủ nội thất chống ẩm chất lượng cao và hệ cửa đóng êm, 

tối đa không gian và thiết kế vành mỏng

• Mirror cabinets with USB plug, power plug 

and interior magnifying mirror.

Hệ tủ gương kết nối USB và tích hợp gương trang điểm



GEBERIT

ICON
The all-rounder in flexible 

bathroom design.
Kiểu dáng bo tròn linh hoạt cho mọi thiết kế
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GEBERIT ICON

• WCs with/without Rimfree, 4.5l, top 

hidden fixation via seat and cover hole, 

compact option.

Bồn cầu có hoặc không Rimfree, lớp phủ KeraTect, xả

4.5l, phụ kiện lắp nắp bồn cầu kiểu giấu âm

• Asymmetric washbasins with shelf space, 

compact option.

Lavabo thiết kế bất đối xứng kết hợp không gian kệ bề

mặt, tích hợp sứ xả tràn âm, đầy đủ lựa chọn viền mỏng

hoặc nhỏ gọn

• Furniture made of moisture-resistant and 

high-end materials with SoftClosing, 

optimum reach zone, SlimRim design, 

features.

Hệ tủ nội thất chống ẩm chất lượng cao và hệ cửa

đóng êm, tối đa không gian và thiết kế vành mỏng

• Mirror cabinets with USB plug, power 

plug, interior magnifying mirror.

Hệ tủ gương kết nối USB và tích hợp gương trang điểm
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GEBERIT

SMYLE
The harmonious lightness of being.
Đường nét hài hòa nhưng vẫn mạnh mẽ
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GEBERIT SMYLE

• WCs with/without Rimfree, 4.5l, 

top hidden fixation via seat and 

cover hole.

Bồn cầu có hoặc không Rimfree, lớp phủ

KeraTect, xả 4.5l, phụ kiện lắp nắp bồn cầu

kiểu giấu âm

• Furniture made of moisture-

resistant and high-end materials 

with SoftClosing features. 

Comes in a variety of colours.

Hệ tủ nội thất chống ẩm chất lượng cao và

hệ cửa đóng êm, đa dạng lựa chọn màu sắc
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GEBERIT

SELNOVA
Classically timeless for every bathroom.
Thiết kế cổ điển vượt thời gian
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GEBERIT SELNOVA

• WCs with/without Rimfree, 4.5l, compact 

option.

WC có hoặc không Rimfree, 4.5l, lựa chọn nhỏ gọn

• Washbasins with a compact option, corner 

option, round and square shape options.

Lavabo đa dạng kiểu dáng

• Furniture made of moisture-resistant 

materials and with SoftClosing drawers.

Hệ tủ nội thất chống ẩm chất lượng cao và hệ cửa đóng êm
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GEBERIT 

VARIFORM
Unlimited design versatility.
Thiết kế linh hoạt không giới hạn
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GEBERIT VARIFORM WASHBASINS 

4 SHAPES/ 4 KIỂU DÁNG

Rectangular, elliptic, oval, round

MORE FEATURES/ ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

• Thin sleek rim for a cleaner design. Viền mỏng bo nhìn gọn mắt

• Countertop and under-countertop washbasins with glazed bottom side option. Dòng đặt

bàn hoặc âm bàn có sự lựa chọn lớp phủ mặt đáy nếu cần

• Straight edges. Đường nét thẳng

LAY-ON

SEMI-RECESSED

BUILT-IN

COUNTERTOP

4 INSTALLATION POSSIBILITIES

4 KIỂU LẮP ĐẶT
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GEBERIT AQUACLEAN SHOWER TOILETS BỒN CẦU ĐIỆN TỬ AQUACLEAN

• Wall-hung and floor-standing shower toilets. Lựa chọn treo tường hoặc đặt sàn kết hợp với két nước âm

• Complete and enhancement solutions. Giải pháp chức năng toàn diện hoặc tiết kiệm

AQUACLEAN MERA AQUACLEAN SELA AQUACLEAN TUMA

Wall-hung.

AQUACLEAN TUMA

Floor-standing.
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KeraTect

GEBERIT AQUACLEAN SHOWER TOILETS

Energy-saving 

functions

Convenient control 

using smartphone

Special ceramic 

glazing

PERFECT CLEANLINESS

For the last 35 years, Geberit has 

been continuously perfecting the 

spray functionality along with the 

centerpiece of every shower toilet: 

the shower spray.

Descaling program

QuickRelease

SoftClosing

No unpleasant 

odours

Gentle drying

Seat heating

Guiding light at 

night

User-oriented

Personally 

programmable

Gentle intimate 

hygiene
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KeraTect

GEBERIT AQUACLEAN SHOWER TOILETS

Chế độ tiết kiệm

năng lượng

Điều khiển qua điện

thoại

Lớp men phủ đặc

biệt Keratect

PERFECT CLEANLINESS

Trong suốt 35 năm, Geberit không

ngừng hoàn thiện chức năng của

tia rửa để đạt mức hoàn hảo nhất, 

mang lại sự êm ái nhất cho người

sử dụng

Chương trình súc

cặn

Dễ tháo rời

Nắp đóng êm

Chức năng

khử mùi

Chức năng

sấy khô

Nắp sưởi ấm

Đèn dẫn đường

ban đêm

Cảm biến

người sử dụng

Chế độ cài đặt

riêng cho từng

người sử dụng
Chức năng vệ sinh

riêng cho phụ nữ
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GEBERIT URINAL SYSTEM

Concealed or integrated urinal 

control or waterless options

Bộ xả tích hợp hoặc rời

Easy maintenance

Dễ bảo trì
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REKORD

Light, stable and durable solid-coloured acrylic/ Chất liệu acrylic nhẹ, bền màu

và chất lượng cao

Less heat loss due to the acrylic material/ Giảm thoát nhiệt vì chất liệu acrylic

Many standard sizes available/ Nhiều lựa chọn kích thước

SOANA

FREE-STANDING BATHTUB

SUPERO

BATHTUBS
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CAN YOU IDENTIFY 

THESE WCS?
A short minigame.
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CAN YOU IDENTIFY THIS WC?

A. Acanto

B. Citterio

C. Bambini
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CAN YOU IDENTIFY THIS WC?

A. Acanto

B. Citterio

C. Bambini
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CAN YOU IDENTIFY THIS WC?

A. Smyle

B. iCon

C. Rekord
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CAN YOU IDENTIFY THIS WC?

A. Smyle

B. iCon

C. Rekord
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CAN YOU IDENTIFY THIS WC?

A. Selnova

B. Smyle

C. iCon Square
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CAN YOU IDENTIFY THIS WC?

A. Selnova

B. Smyle

C. iCon Square
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THANK YOU 
for making myDay.
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