
Altijd een 
goede  
oplossing.
Geberit installatiesystemen



Zo bouwt men tegenwoordig  
sanitaire ruimtes.
Geen beperkingen met betrekking 
tot de ruimte indeling, snelle montage 
op de bouwplaats, onafhankelijk  
van andere disciplines en tegen een 
optimale kosten/batenverhouding. 
Dit is wat uw klanten verwachten  
als het gaat om het ontwerpen en 
installeren van badkamers en wc's. 
Met de installatiesystemen van  
Geberit hebt u de juiste oplossing 
voor elke uitdaging.

Kennis is 
een bron van 
inspiratie.
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Geberit
Sigma 12 cm (UP320)
WS1000920110209

6,0 l
5,0 / 4,0 l

www.wellonline.eu

Geberit inbouwreservoirs.
Een norm van betrouwbaarheid.

Waterbesparende spoeltechnologie
Geberit inbouwreservoirs kunnen worden 
uitgerust met een 1-toets spoeling, een 
2-toets spoeling of een spoel-stop spoeling. 
Het spoelvolume kan in alle bodemventielen 
worden ingesteld, dit is een eenvoudige 
manier om efficiënt gebruik van water te 
garanderen.

Reservoirs uit één stuk
Installateurs en eindgebruikers hebben 
meer dan 50 jaar lang PE spoelreservoirs 
van Geberit vertrouwd. Het uit één stuk 
geproduceerde inbouwreservoir is al meer 
dan 60 miljoen keer succesvol geïnstalleerd.

Verschillende maatvoeringen
Geberit inbouwreservoirs zijn in verschillende 
maten verkrijgbaar en geschikt voor elke 
bouwsituatie. Alle modellen zijn uitgerust 
met een betrouwbare vlotterkraan en een 
geluidsarme bodemventiel. Beide ventielen 
zijn op elk gewenst moment toegankelijk 
via een service-opening.

Uitzonderlijke onderdelen zekerheid
Inbouwmontages moeten een bijzonder 
lange levensduur bieden. Om deze  
reden garandeert Geberit 25 jaar de  
beschikbaarheid van onderdelen voor  
alle componenten die de functie moeten 
handhaven. Dit is een uitzonderlijke  
bescherming voor uw investering.

 → Naadloze spoelreservoirs, individueel 
gecontroleerd en gegarandeerd lekvrij.

 → Miljoenen geïnstalleerd en op duurzaam 
functioneren getest.

 → 25 jaar lang gegarandeerde levering van 
onderdelen.

 → Hoge water efficiëntie dankzij moderne 
spoeltechnologie (WELL klasse A).

In nat- en droogbouw is het Geberit inbouwreservoir het hart van een 
ontelbaar aantal inbouwmontages in de badkamer of het toilet. Elk detail 
van dit product is ingenieus en heeft zich een miljoen keer bewezen.

Het WELL-label (Water Efficiency Label) 
helpt consumenten om waterbesparende 
producten in de sanitairsector te kiezen. 
Het Geberit Sigma inbouwreservoir 12 cm 
is bekroond met het hoogste niveau van 
water efficiëntie.

1964 1982

Introductie van 
Geberit 
wandinbouw 
spoelreservoir

Introductie  
van Geberit  
Kombifix - het 
inbouwreservoir 
als een 
voorgemonteerd 
installatie element

Bewogen geschiedenis, constante innovatie.

1993 1996

Introductie van 
Geberit GIS

Introductie van 
Geberit Duofix

2008 2011 2013

Introductie van 
Geberit DuoFresh. 
Installatie element 
voor wc met 
geïntegreerde 
luchtzuivering en 
toiletblokhouder 
in het inbouw- 
reservoir

Introductie van  
de Geberit bedie-
ningsplaat  
Sigma70 met servo-
ondersteunende 
spoelactivering 
voor wc's

Introductie van 
's werelds eerste 
inbouwreservoir 
dat zonder 
gereedschap 
afgemonteerd en 
onderhouden kan  
worden
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Slim ontworpen installatietechnologie
Geberit Duofix installatie elementen kunnen 
zonder problemen en zonder hulp van een 
tweede persoon worden geïnstalleerd. De 
installatie elementen zijn aan de frame-
constructie van de systeemwanden met 
zelftappende schroeven bevestigd. Om de 
verankering direct aan de bouwconstructie 
te vergemakkelijken, biedt Geberit een 
wandbevestigingsset aan waarmee de 
diepte comfortabel en nauwkeurig aan de 
voorkant kan worden ingesteld.

Geberit Duofix installatie elementen.
Veelzijdige oplossingen voor 
pasklare montage.

Universeel talent in droogbouw
Voor nieuwbouw of renovatie kan vrijwel 
elke denkbare  droogbouw situatie met 
Geberit Duofix installatie elementen worden 
opgelost. Dankzij hun extreem stevige, 
lastdragende constructie en slim ontworpen,  
grenzeloze instelmogelijkheden, zijn deze 
installatie elementen geschikt voor deelhoge 
en ruimtehoge voorwandinstallaties en 
voor scheidingswanden.

Klaar om te installeren
Alle Geberit Duofix installatie elementen 
worden in de fabriek zodanig voorbereid, 
dat ze op de bouwplaats snel op de vereiste  
en aan- en afvoerleidingen kunnen worden 
aangesloten.

Met Geberit Duofix hebben installateurs en ontwerpers een uitgebreid 
assortiment van universeel toepasbare, zelfdragende installatie 
elementen voor de meeste sanitair uitdagingen.

 → Universeel toepasbare installatie elementen 
voor droogbouw.

 → Snelle en eenvoudige installatie door slechts 
één persoon.

 → Kan gecombineerd worden met bijna alle 
systeembouw installaties of profielen.

 → Installatie elementen voor wc's voorbereid voor 
verborgen aansluiting van Geberit AquaClean 
douchewc's.

← Geberit Duofix installatie element  
voor wandhangende wc's gereed voor  
de installatie met spoelreservoirs, 
mantelbuizen en elektra aansluiting voor 
een Geberit AquaClean douchewc.

1 Positie vasthoudende poten voor eenvoudige 
en nauwkeurige hoogteverstelling.

2 Wandbevestiging om installatie elementen 
aan het gebouw te verankeren, comfortabele 
en nauwkeurige diepte verstelling vanaf de 
voorkant.

3 Nauwkeurige instelmogelijkheden voor de 
afvoerbocht in het Geberit Duofix installatie 
element voor wandhangende wc's.

4 Eenvoudige bevestiging aan het profiel van 
de systeembouw.

1
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Geberit Duofix installatiesysteem.
Snelle installatie ter plaatse.

Ruimtebesparende droogbouw
Het Geberit Duofix installatiesysteem 
vereist voor ruimtehoge voorwanden geen 
bevestiging aan de achterwand. Dit zorgt 
voor grote designvrijheid, bijvoorbeeld 
voor het plaatsen van sanitaire installaties 
in badkamers die tegenover elkaar liggen. 
De zeer geringe dikte die nodig is voor 
deze sanitair scheidingswanden biedt 
waardevolle ruimtewinst in vergelijking  
met conventionele droogbouw.

Doordachte uitschuifbare technologie
Zodra de systeemprofielen aan het  
plafond en de vloer bevestigd zijn, zitten de 
ruimtehoge staanders aan het plafondprofiel 
vast door ze gewoon 45° te draaien en  
naar onderen te verlengen. Uitschuifbare 
technologie maakt de montage zonder 
gereedschap mogelijk en zonder dat  
de staanders op lengte moeten worden 
gezaagd. De staanders zijn in het 
systeemprofiel op de vloer vastgezet met 
een systeemprofielklem. Een draaibare 
kop aan de bovenkant van de staander 
maakt een installatie onder schuine daken 
ook mogelijk.

Stil , snel en schoon
Het Geberit Duofix installatiesysteem biedt 
de optie om complete sanitair wanden uit 
één bron te leveren, inclusief gekeurde 
brandpreventie en geluidsisolatie. Bijna 
geen stof, snelle montage en geen lawaai 
zijn extra voordelen, die vooral te pas komen 
als het gebouw tijdens de renovatie in 
gebruik of bewoond is.

Optimale geluidsisolatie
Geberit Duofix installatie elementen 
kunnen in willekeurige volgorde worden 
gerangschikt. De geluidsisolerende schei-
ding van de deel- of ruimtehoge wanden 
wordt op eenvoudige wijze gerealiseerd.

Met de toevoeging van slechts twee componenten - de staanders en 
het systeemprofiel - wordt het Geberit Duofix installatie element een 
installatiesysteem, wat een snelle en gemakkelijke constructie van 
complete, statisch dragende sanitairwanden ter plaatse mogelijk maakt. 
Deze wanden voldoen aan de technische eisen voor geluidsisolatie 
en brandpreventie in de droogbouw.

 → Snelle en eenvoudige constructie van deel- of ruimtehoge  
systeemwanden.

 → Zonder moeite plaatsen van het sanitair.

 → In overeenstemming met brandpreventie en geluidsisolatie 
voorschriften.

 → Compact, ruimtebesparend design.

 → Complete voorwand en scheidingswand installaties, inclusief 
tegeldragende beplating van één fabrikant/leverancier.

1 Veranker het Geberit Duofix systeemprofiel 
in de vloer en het plafond.

2 Klik de Geberit Duofix staander in de 
Geberit Duofix systeemprofielen en schuif 
ze uit om te verlengen.

3 Bevestig de Geberit Duofix installatie 
elementen aan de ruimtehoge Geberit Duofix 
staander.

4 Maak de Geberit Duofix installatie elementen 
vast met systeemprofielklemmen.

1

2

3

4
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Geberit Duofix speciale versies.
Overtuigende oplossingen voor  
elke situatie.

 → Installatie element voor wandhangende wc's voor 
Geberit DuoFresh geurafzuiging.

 → Installatie elementen voor wandhangende wc's 
voor nissen en hoeken.

 → Installatie elementen voor wastafels, urinoirs en 
douches.

 → Installatie elementen voor levensloop bestendige 
sanitairruimten. Of u nu aan een speciaal verzoek van een klant wilt voldoen of een 

tijdelijke oplossing voor een bijzondere bouwsituatie zoekt, het brede 
assortiment van Geberit Duofix installatie elementen heeft het juiste 
antwoord voor zowel de dag-tot-dag en voor ongewone bouwsituaties. 
Een aantal installatie elementen voor speciale toepassingen zijn:

Zwaar werk
Eenvoudig te integreren Geberit Duofix installatie 
element met montageplaat voor steunen.
→  111.790.00.1

Aangepaste zithoogte
In de hoogte verstelbaar Geberit Duofix 
installatie element voor wandhangende wc's 
met Sigma inbouwreservoir 12 cm voor bij de 
leeftijd passende leefsituaties.
→  111.396.00.5

Douchevloer
Geberit Duofix installatie element voor douches, 
met wandafvoer, inclusief montageplaat voor 
douchekranen.
→  111.580.00.1

Vandaalbestendige spoelregeling
Geberit Duofix installatie element voor  
urinoirs voor verborgen, vandaalbestendig 
urinoirstuursysteem.
→  111.689.00.1

Voor wastafels
Geberit Duofix wastafel element met inbouwsifon 
voor een barrièrevrije badkamer.
→  111.480.00.1

Variabele breedte
Uitschuifbaar Geberit Duofix installatie element 
voor wandhangende wc's met Sigma inbouwre-
servoir 12 cm voor installatie in nissen of tussen 
twee wanden.
→  111.725.00.1

← Geberit Duofix installatie 
element voor wandhangende 
wc's met geïntegreerde 
geurafzuiging Geberit 
DuoFresh.
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 → Geïntegreerde mantelbuis voor wateraansluiting 
van Geberit AquaClean douchewc's.

 → Positie voor verborgen elektra aansluiting.

 → Exacte aanduiding van aansluitposities op de 
sticker van het service-luikje.

Voorbereid op de toekomst.
Elektra- en wateraansluitingen  
bij het toilet.

Geberit installatie elementen voor wandhangende wc's hebben aan-
sluitposities voor elektra- en wateraansluitingen. Hiermee kunnen 
klanten hun wensen voor meer comfort vervullen - bijvoorbeeld met 
een douchewc - zelfs jaren later, met geen enkel probleem.

←	 Optimaal	voorbereid	op	de	
comfort wensen van vandaag  
en morgen met mantelbuizen 
voor wateraansluitingen  
en posities voor de elektra 
aansluiting: het Geberit Duofix 
installatie element voor 
wandhangende wc's voorbereid 
op geurafzuiging.

Touch-free spoelbediening
Uitgerust met waterbesparende 2-toets 
spoeltechniek, biedt de touch-free Geberit 
bedieningsplaat Sigma10 maximaal comfort  
en hygiëne voor alle toepassingsgebieden.  
De elektronica in deze bedieningsplaat kan met 
een elektrische voeding via een netaansluiting 
of met batterijen worden geleverd.

Het nieuwe welzijn
De Geberit AquaClean douchewc zorgt voor 
een milde en natuurlijke reiniging met warm 
water en biedt het gevoel van absolute frisheid 
en hygiëne. Of als closetzitting of als compleet 
systeem, Geberit AquaClean douchewc's zijn 
kwaliteitsproducten die een leven lang meegaan.

Waar zit de elektra aansluiting?
Een sticker op het service-luikje geeft de 
exacte positie van de mantelbuizen voor  
de watertoevoer en elektra aansluiting aan.  
Het is dus niet noodzakelijk om later naar  
de aansluitingen achter de wand te zoeken.

Geïntegreerde luchtzuivering
Geberit DuoFresh geurzuivering verwijderd 
onaangename geurtjes daar waar ze ontstaan, 
rechtstreeks uit het closet. 
Het geurzuiveringsonderdeel en het vervangbare 
actieve koolstoffilter zijn gemakkelijk bereikbaar 
en geïntegreerd in de Geberit bedieningsplaat 
Sigma40 voor 2-toets spoeling.

Intelligente bedieningsplaat
De hoogwaardige Geberit bedieningsplaat 
Sigma80 is gemaakt van glas, biedt  
gebruikersdetectie en activeert de  
toetsverlichting wanneer u dichterbij komt.  
De spoeleigenschappen, de kleur van de 
LED-lichtbalk en vele andere functies kunnen 
individueel worden geprogrammeerd.
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Geberit spoelsysteem Omega.
Lage ruimte eisen, hoge mate van 
flexibiliteit.

Bij het installeren van een wandhangende wc voor een vensterbank 
of onder een schuin dak, wordt de inbouwhoogte van het spoelreservoir 
een belangrijk criterium. Met het Geberit Omega inbouwreservoir is 
er nu voor verschillende situaties een overtuigende oplossing.

Drie inbouwhoogten
De nieuwe Geberit Omega inbouwreservoirs 
kunnen op een hoogte van 82 cm, 98 cm of 
112 cm worden geïnstalleerd en bieden in 
alle gevallen een uitstekende spoelprestatie 
en een waterbesparende 2-toets spoeling.

Bediening van boven en van voren
Met een diepte van 17 cm past het Geberit 
Omega inbouwreservoir in bijna elke voor-
wand. Het kan zowel van de achterzijde 
als ook van de zijkant op de watertoevoer 
worden aangesloten. Afhankelijk van de  
bouwsituatie kan de bedieningsplaat die de  
spoeling activeert op de boven- of voorkant  
van het reservoir worden geïnstalleerd. 
Zowel het installeren van het spoelreservoir 
en de montage van de bedieningsplaat 
kunnen zonder gereedschap worden  
voltooid.

Compacte bedieningsplaten
Dankzij een service-opening, die geredu-
ceerd is tot 180 mm x 110 mm, maakt het 
nieuwe spoelreservoir het mogelijk om 
kleine, elegante bedieningsplaten, zoals 
de Geberit bedieningsplaten Omega20, 
Omega30 of de vlak geïntegreerde 
Omega60 bedieningsplaat, te installeren. 
Bovendien biedt Geberit met de servo 
gestuurde afstandbediening Omega70 
ook de mogelijkheid voor het plaatsen van 
een bediening overal binnen twee meter 
afstand van het spoelreservoir.

1 Het Geberit Omega inbouwreservoir maakt 
het mogelijk om de spoeling van bovenaf of 
vanaf de voorkant te activeren.

2 Kleine, compacte bedieningsplaten bieden 
nieuwe designmogelijkheden.

3 Drie mogelijke inbouwhoogten bieden 
maximale flexibiliteit.

 → De flexibele oplossing voor een aangepaste 
badkamer.

 → Drie mogelijke inbouwhoogten (82 cm, 98 cm  
en 112 cm).

 → Planchet- of frontbediening.

 → Zonder speciaal gereedschap te installeren.

 → Kleine, elegante bedieningsplaten of 
afstandsbediening.

3
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Geberit GIS installatiesysteem.
Voltooide sanitaire wand in slechts 
enkele stappen.

 → Flexibele installatie, goed doordachte  
verbindingstechnologie.

 → Snelle montage van installatie elementen.

 → Eenvoudige compensatie van maattoleranties.

 → Effectieve geluidsisolatie.

Uit twee componenten bestaand 
bevestigingssysteem
Insteken, uitlijnen en dicht drukken, Geberit 
profielen laten zich vliegensvlug met de 
GIS profielverbinder blijvend aan elkaar 
vebinden. Zo ontstaat uit beide componenten 
snel, zonder gereedschap een compleet 
draagsysteem.

Slimme bevestigingstechnologie
Geberit GIS profielen hebben een zwaluw-
staartprofilering om de montage van de 
installatie elementen snel en eenvoudig te 
realiseren. Installatie elementen worden 
aan de voorbereide draagconstructie 
gekoppeld met Geberit GIS bevestigings-
clips.

Betrouwbare geluidsisolatie
Geberit GIS montagebeugels zorgen 
ervoor dat de sanitaire wanden stabiel  
aan het bouwwerk verankerd zijn. 
Geluidsisolatielagen van kurk garanderen 
effectieve geluidsisolatie tussen de 
draagconstructie en het bouwwerk.

Hoge mate van nauwkeurigheid
Geberit GIS biedt een geschikte aansluiting 
voor bijna alle sanitaire apparaten en  
voldoen dus aan de eisen voor het gebruik 
in barrièrevrije situaties. 

Met Geberit GIS worden installatie elementen en beplating in slechts 
een paar stappen samengevoegd om tegeldragende sanitaire wanden 
te vormen. Dankzij de geavanceerde, bewezen verbindingstechnologie 
kan zowel de montage als de afmontage door slechts één persoon 
worden uitgevoerd.

1 Een cirkelzaag kan maximaal vier 
Geberit GIS profielen op hetzelfde moment 
op lengte zagen.

2 Montage van de Geberit GIS profielen: één 
klik en alles zit vast.

3 Geberit GIS installatie elementen kunnen 
snel en veilig op hun plaats worden 
bevestigd.
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Geberit GIS installatie elementen.
Perfecte ondersteuning voor sanitaire 
inrichtingen.

Geberit GIS installatie elementen zorgen voor perfecte ondersteuning 
en passende aansluitingen voor elk sanitair object in de badkamer. 
Ze kunnen snel worden gemonteerd en op maat in de Geberit GIS 
draagconstructie worden verwerkt en voldoen aan alle eisen van de 
klant zonder compromissen.

Alles voor de barrièrevrije badkamer
Met hun geteste statica zijn Geberit GIS 
installatie elementen voor wandhangende 
wc's dus ook geschikt voor zware lasten, 
zoals dat in barrièrevrije badkamers vereist 
is. Bovendien kunnen montageplaten, 
waarop steunen of douche klapstoelen 
worden gemonteerd, met minimale moeite 
worden geïntegreerd.

1 Voor de populaire inloopdouches:  
Geberit GIS installatie element voor 
douches met wandafvoer.

2 Het Geberit GIS installatie element voor 
Sigma inbouwreservoirs kan ook in een 
hoek worden geïnstalleerd.

3 Montageplaten voor veilige bevestiging  
van steunen.

Voor alle denkbare toepassingen
Standaard zijn Geberit GIS installatie 
elementen voor wandhangende wc's 
voorbereid voor de montage van een 
Geberit AquaClean douchewc. Speciale 
installatie elementen voor het aansluiten 
van een geurafzuiging zijn ook beschikbaar. 
En er zijn installatie elementen voor het 
installeren van wastafels, urinoirs, bidets, 
wandafvoer en voor douchevloeren. 
Daarnaast zijn er montageplaten beschikbaar 
voor de verborgen en zichtbare montage 
van kranen, wasmachine- en vaatwasser-
aansluitingen, evenals montageplaten 
voor steunen in barrièrevrije badkamers.

Meer designvrijheid
Dankzij een verscheidenheid van maten en 
maatvoeringen is er voor elk vraagstuk  
in de badkamer een perfecte oplossing te 
vinden. Er zijn bijvoorbeeld installatie 
elementen voor wc's met planchethoogte 
van 86, 100 en 114 cm beschikbaar voor 
montage onder vensterbank of schuine 
daken. Een speciaal hoek element voor het 
installeren van wandhangende wc's in een 
hoek is ook beschikbaar.

 → Verbeterde efficiëntie op  
de bouwplaats dankzij 
geoptimaliseerde 
raakvlakken met andere 
disciplines.

 → Overtuigende oplossingen 
voor geluidsisolatie.

 → Mogelijkheid voor montage 
op de bouwplaats of prefab  
in uw eigen werkplaats.

1
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Geberit Sanbloc elementen.
Beproefde klassiekers voor de 
badkamer en het toilet.

Geberit Sanbloc elementen zijn er voor bijna alle sanitaire toestellen 
in de badkamer en het toilet. De elementen zijn indrukwekkend 
vanwege hun eenvoudige montage in nat- en droogbouw, alsmede 
vanwege hun oppervlakken, die direct kunnen worden gestukt of 
betegeld. Een kleine selectie:

Voor douchevloeren
Geberit Sanbloc elementen voor douches, met 
wandafvoer.
→  440.733.00.1

Voor wandhangende wc's, beperkte bouwhoogte
Geberit Sanbloc elementen met een lage  
bouwhoogte dankzij het Geberit Omega 
inbouwreservoir.
→  440.000.00.1

Voor wastafels
Geberit Sanbloc elementen voor barrièrevrije 
wastafels met geïntegreerde inbouwsifon.
→  440.430.00.1

Voor urinoirs
Speciale versie van het Geberit Sanbloc element 
voor diverse urinoirs.
→  440.604.00.1

Voor bidets
Geberit Sanbloc element voor vloerstaande 
bidets.
→  440.500.00.1

Voor wandhangende wc's, normale bouwhoogte
Geberit Sanbloc elementen met Sigma 
inbouwreservoir 12 cm voor wandhangende 
wc's met geïntegreerde mantelbuis voor  
Geberit AquaClean douchewc's.
→  440.300.00.5

 → Universele elementen voor nat- en droogbouw.

 → Speciale versies voor de strenge eisen van de 
brandpreventie.

 → Eenvoudige aansluiting op water en 
afvoerleidingen.
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Geberit Kombifix installatie 
elementen.
Breed assortiment voor de badkamer 
en het toilet.

Het assortiment van Geberit Kombifix installatie elementen omvat 
vrijwel alle sanitaire inrichtingen in de badkamer en het toilet.  
Ontworpen voor gebruik in metselwerk kunnen de kant-en-klare 
installatie elementen snel en gemakkelijk worden geïnstalleerd en 
met alle leidingen worden verbonden.

 → Geberit Kombifix installatie element:  
de oplossing voor metselwerk.

 → Beproefd gedurende 30 jaar over de  
hele wereld.

→ Beproefde Geberit Kombifix 
installatie elementen worden 
gebruikt in metselwerk.

Voor urinoirs
Geberit Kombifix installatie element voor 
voor urinoirs, verborgen montage.
→  457.689.00.1

Voor wastafels
Geberit Kombifix installatie element voor 
wastafels.
→  457.410.00.1

Voor douche-afvoer in de wand
Geberit Kombifix installatie element voor 
douchewandgoot.
→  457.534.00.1

Voor bidets
Geberit Kombifix installatie element voor 
wandhangende bidets.
→  457.893.00.1

Wc installatie element, standaard model
Geberit Kombifix installatie element voor wand-
hangende wc's met Sigma inbouwreservoir 12 cm 
en voor geluidsisolatieset voor een akoestisch 
ontkoppelde wc-keramiek installatie.
→  110.373.00.5
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Barrièrevrije badkamers.
Ontwerp met de toekomst in gedachten.

 → Uitgebreid assortiment voor elke 
barrièrevrije toepassing.

 → Kleine voorwanddiepten helpen bij  
het optimaal gebruik van de ruimte.

 → Installatie elementen met een  
beproefde, hoge statische  
belastbaarheid.

 → Eenvoudige integratie van  
hulpmiddelen in het geval van 
beperkte bewegingsmogelijkheden.

Afgestemd op de toekomst betekent 
barrièrevrij
Badkamers met barrièrevrij comfort kunnen 
ook in kleine ruimtes worden gerealiseerd 
dankzij de kleine voorwanddiepten van de 
Geberit GIS en Duofix installatiesystemen. 
Vanzelfsprekend voldoen Geberit producten 
voor barrièrevrije badkamers aan alle  
wettelijke eisen voor brandpreventie,  
geluidsisolatie en vochtbescherming en 
zijn dankzij hun bewezen statica geschikt 
voor zware belastingen.

Verstelbare wc
Geberit heeft een speciaal installatie  
element voor de installatie van een in hoogte 
verstelbare wc ontwikkeld. Het maakt  
het achteraf aanpassen van de zithoogte 
mogelijk tot 49 cm. De installatie van  
montageplaten maakt ook een professionele 
montage van armsteunen mogelijk.

Douchevloer met afvoer achter de wand
Een Geberit douchewandgoot maakt de 
installatie van douchevloeren gemakkelijker 
omdat de complete sanitairtechniek achter 
de voorwand kan worden geïnstalleerd. De 
vloeropbouw kan zonder onderbrekingen 
met afvoeren en douchevloergoten worden 
afgewerkt.

Stijlvolle detailoplossingen
Inbouwsifons voor wastafels zorgen ook 
voor bewegingsvrijheid omdat er een 
rolstoel onderdoor kan draaien. Ze dragen 
ook bij aan een goed verzorgd aanzien in 
de badkamer.

Voor degenen die bouwen op de toekomst. De Geberit GIS en Duofix 
installatiesystemen zijn perfect voor het realiseren van badkamers, 
die ook voor een hoge mate van comfort en veiligheid zorgen wanneer 
u ouder wordt en minder mobiel. Dit wordt bijvoorbeeld bereikt met 
een inloopdouche, een in hoogte verstelbare wc en een inbouwsifon 
bij de wastafel.

1 Geberit Duofix installatie element voor in 
hoogte verstelbare wandhangende wc.

2 Door de montageplaten aan de linker en 
rechterkant van de wc kunnen armsteunen 
worden gemonteerd - nu of later.

1

2

← Geberit Duofix installatie element met 
innovatieve wandafvoer voor inloopdouche.
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Geberit brandpreventie en 
geluidsisolatie.
Zekerheid en levenskwaliteit 
geïnstalleerd.

Systeem met veiligheid
De brandpreventie en geluidsisolatie 
maatregelen in een badkamer zijn slechts 
zo goed als hun zwakste component.  
Het combineren van installatie elementen 
van verschillende fabrikanten riskeren 
compromissen aan de raakvlakken.  
Het naleven van de geldende normen en 
voorschriften is ook vaak moeilijker. 
Daarom heeft Geberit complete systemen 
ontwikkeld, die voor een aantoonbaar 
hoog niveau van veiligheid tegen de 
verspreiding van vuur door sanitairwanden 
en afvoerleidingen zorgen. Daarnaast zijn 
hinderlijke spoel- en afvalwatergeluiden in 
particuliere woningen, openbare gebouwen, 
hotels en bedrijfspanden eenvoudig  
geminimaliseerd met de ervaring van  
Geberit in geluidsisolatie.

Geberit installatiesystemen omvatten oplossingen voor brandpreventie 
en geluidsisolatie, die zich vele malen bewezen hebben. Om aan de 
huidige normen en voorschriften te voldoen en om ervoor te zorgen 
dat u en uw klanten rustig kunnen slapen.

Bescherming tegen de verspreiding van 
vuur
Wand en plafonddoorvoeren evenals de 
installatieschachten kunnen de verspreiding 
van brand door gebouwen versnellen  
als ze niet goed in overeenstemming  
met de normen zijn afgedicht. Geberit  
brandmanchetten sluiten bijvoorbeeld 
leidingdoorvoeren in het geval van brand 
af. Ze voorkomen dus dat rook, vuur  
en warmte zich verspreidt naar andere  
ruimten of delen van het gebouw.

Geluidsisolatie 
Naast akoestisch geoptimaliseerde 
afvoerleidingen, bodemventielen en sifons,  
zorgen goed ontworpen bevestiging en 
isolatie technologieën er ook voor dat de 
geluidsontwikkeling in de badkamer en 
aangrenzende ruimtes tot een minimum 
beperkt blijft.

 → Hoog niveau van veiligheid dankzij een 
alomvattende installatieaanpak.

 → Effectieve brandmanchetten.

 → Uitgebreide oplossingen voor geluidsisolatie.

1 Installatie van een brandmanchet aan het 
plafond.

2 Geberit brandmanchetten zijn ook geschikt 
voor montage in schuine plafonds.

3 Ruimtes schuin onder de badkamer  
gelegen moeten ook van de 
geluidsisolatiemaatregelen profiteren.

1

2

3
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Geberit wandafvoer voor douches.
Perfect voor inloopdouches.

Installatie van de douche-afvoer in de wand - een nieuwe innovatie 
van Geberit. De Geberit wandafvoer voor douches heeft zich zo goed 
bewezen bij zowel badkamer moderniseringen als ook bij nieuwe 
constructies, dat men geneigd is om van een nieuwe standaard te 
spreken.

Ononderbroken vloeroppervlak
Het achter de wand verplaatsen van de wateraf-
voer maakt het mogelijk om de douchevloer als 
een ononderbroken oppervlak te ontwerpen. 
Dit maakt het eenvoudiger om de dekvloer aan 
te brengen en geeft een nette en schone indruk.

Vereenvoudigde aansluiting
De Geberit wandafvoer voor douches is 
ontworpen om geen vragen onbeantwoord  
te laten als het gaat om aansluitingen met  
het tegelwerk. Het installeren van een extra 
verzamelprofiel direct voor de wandafvoer 
maakt het eenvoudiger om een lichte afschot  
in de vloer te creëren.

Praktisch gebruiksgemak
De Geberit wandafvoer voor douches bevat  
een geïntegreerde haarzeef die in een mum  
van tijd verwijderd en schoongemaakt kan 
worden. Bovendien maakt de wandafvoer het 
schoonmaken van de douchevloer eenvoudiger.

Achter de droogbouwwand
De Geberit wandafvoer voor douches kan 
zonder veel moeite in een sanitairwand worden 
geïntegreerd en worden verbonden met de 
bestaande afvoerleidingen. De Geberit GIS of 
Duofix installatie elementen worden montage-
klaar geleverd, wat de hoeveelheid installatiewerk 
aanzienlijk vermindert en het garandeert ook 
een stevige, duurzame dichte verbinding.

Lage inbouwhoogte
Door de waterslothoogte van 5 cm is de Geberit 
wandafvoer voor douches ook bijzonder geschikt 
voor renovatie.

 → Innovatieve en visueel aantrekkelijke 
oplossingen voor douche-afvoer.

 → Bijzonder geschikt voor inloopdouches.

 → Vereenvoudigde aansluiting op het tegelwerk.

 → Makkelijker om een afschot in de vloer met 
extra verzamelprofiel te maken.
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Met servo ondersteuning
Een kleine impuls is voldoende voor de servo 
sturingseenheid in de service-opening van het 
spoelreservoir om het bodemventiel met vrijwel 
geen geluid op te tillen. De gebruikelijke 
bedieningsstiften zijn volledig vervallen.

Eenvoudige reiniging
De plaat, vervaardigd uit één stuk glas of rvs,  
is bijzonder gemakkelijk te reinigen.

Volwaardige installatieoplossing 
De Geberit Sigma70 is geschikt voor alle Geberit 
inbouwreservoirs in de Sigma serie (voorheen 
UP320, UP300 en UP720) en kan daarom in 
slechts enkele stappen zonder gereedschap 
worden geïnstalleerd. De servo sturingseenheid 
heeft een zelfreinigend filterpatroon.

Slechts een lichte druk
De slanke glas of rvs plaat zit op een onzichtbare 
kantellip en geeft de indruk dat deze voor  
de wand zweeft. U hoeft het alleen maar een 
paar millimeters in te drukken om het spoel-
mechanisme te starten.

Verfijnde elegantie.
De nieuwe Geberit bedieningsplaat 
Sigma70.

Een slanke plaat gemaakt van glas of rvs, enkele millimeters zwevend 
van de wand, zonder toetsten of knoppen: dit is alles wat een design-
bewust persoon nodig heeft om een 2-toets spoeling te activeren. 
Ondanks de uitgebreide know-how die deze bedieningsplaat heeft, 
kan het in een mum van tijd worden geïnstalleerd.

 → Uniek design door innovatieve technologie mogelijk 
gemaakt.

 → Geschikt voor alle Geberit Sigma inbouwreservoirs 
(voorheen UP320, UP300, UP720).

 → Eenvoudig te installeren.
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Geberit bedieningsplaten.
Stijlvolle visitekaartjes voor 
uitmuntende inbouwinstallaties.

Geberit spoelsystemen Omega

→	 Geberit	Sigma	inbouwreservoirs	(8	en	12	cm),	minimum	
inbouwhoogte	110	cm.

→	 (Voorzet)wanddiepte	van	minimaal	8	of	12	cm.
→	 Frontbediening.
→	 Functionele	vervangingsonderdelen	gegarandeerd	25	jaar	

verkrijgbaar

→	 Geberit	Omega	inbouwreservoirs,	minimum	inbouwhoogte	
82	cm

→	 (Voorzet)wanddiepte	minstens	12	cm	(gebouwschil)	met	
frontbediening

→	 Planchet-	of	frontbediening
→	 Functionele	vervangingsonderdelen	gegarandeerd	25	jaar	

verkrijgbaar

Geberit Sigma50

→   Spoeltechniek: 2-toets spoeling
→   Afmeting: 246 mm x 164 mm

Geberit Sigma50,  
vrij invulbaar

→   Spoeltechniek: 2-toets spoeling
→   Afmeting: 246 mm x 164 mm

Geberit Sigma20

→   Spoeltechniek: 2-toets spoeling
→   Afmeting: 246 mm x 164 mm

Geberit Sigma10

→   Spoeltechniek: spoel-stop spoeling
→   Afmeting: 246 mm x 164 mm

Geberit Sigma40

→   Spoeltechniek: 2-toets spoeling
→   Geïntegreerde luchtzuivering
→   Afmeting: 266 mm x 182 mm

Geberit Sigma80

→   Spoeltechniek: 2-toets spoeling
→   Touch-free en infrarood bediening
→   Afmeting: 247 mm x 164 mm

Geberit Sigma70

→   Spoeltechniek: 2-toets spoeling
→   Servo ondersteuning
→   Afmeting: 240 mm x 158 mm

Geberit Sigma60

→   Spoeltechniek: 2-toets spoeling
→   Vlak geïntegreerde installatie
→   Afmeting: 221 mm x 139 mm

Geberit Tango

→   Spoeltechniek: spoel-stop spoeling
→   Afmeting: 246 mm x 164 mm

Geberit Bolero

→   Spoeltechniek: 2-toets spoeling
→   Afmeting: 246 mm x 164 mm

Geberit Sigma01

→   Spoeltechniek: 2-toets spoeling
→   Afmeting: 246 mm x 164 mm

Geberit Sigma01,  
urinoirstuursysteem

→   Pneumatisch
→   Elektronisch
→   Afmeting: 130 mm x 130 mm

Geberit Sigma10,  
urinoirstuursysteem

→   Pneumatisch
→   Elektronisch
→   Afmeting: 130 mm x 130 mm

Geberit Sigma50,  
urinoirstuursysteem

→   Pneumatisch
→   Elektronisch
→   Afmeting: 130 mm x 130 mm

Geberit Bolero,  
urinoirstuursysteem

→   Pneumatisch
→   Elektronisch
→   Afmeting: 130 mm x 130 mm

Geberit Tango,  
urinoirstuursysteem

→   Pneumatisch
→   Elektronisch
→   Afmeting: 130 mm x 130 mm

Geberit Sigma10, touch-free

→   Elektronische spoeltechnologie
→   Touch-free en infrarood bediening
→   Afmeting: 246 mm x 164 mm

Geberit Omega20

→   Spoeltechniek: 2-toets spoeling
→   Afmeting: 212 mm x 142 mm

Geberit Omega30

→   Spoeltechniek: 2-toets spoeling
→   Afmeting: 212 mm x 142 mm

Geberit Omega60

→   Spoeltechniek: 2-toets spoeling
→   Vlak met tegel oppervlakte
→   Afmeting: 184 mm x 114 mm

Geberit Omega70

→   Spoeltechniek: 2-toets spoeling
→   Afmeting: 112 mm x 50 mm

Het enige deel van een Geberit inbouwreservoir wat de eindconsument 
kan zien is de bedieningsplaat. Deze plaat - samen met de kranen,  
het wc-keramiek en de wand- en vloerafwerkingen - zijn belangrijke 
componenten van het badkamerdesign. Geberit biedt een ruime 
keuze aan vormen, kleuren en modellen om aan de brede klantwensen 
te voldoen.

Een	nieuwe	badkamer	moet	voor	een	
lange	tijd	plezier	geven.	Voor	Geberit	
bedieningsplaten	betekent	dit	de	hoogst	
mogelijke	kwaliteitsnormen,	alsmede		
een	elegant	en	tijdloos	design.		
De	bedieningsplaten	in	de	Geberit	Omega	
series	zetten	ten	aanzien	van	de	grootte	
een	nieuwe	norm.	Met	maatvoeringen	van	
slechts	184	mm	x	114	mm	vereist	de	vlak	
geïntegreerde	Geberit	bedieningsplaat	
Omega60	een	minimum	aan	ruimte		
en	geeft	toch	de	installateur	voldoende	
toegang	tot	de	service-opening	van	het	

Geberit	Omega	inbouwreservoir.	De	platen	
kunnen	of	aan	de	voorkant	of	aan	de	
bovenkant	van	de	service-opening	worden	
gemonteerd.	Met	de	bedieningsplaten	in	
de	Sigma	serie,	biedt	Geberit	een	uniek	
breed	assortiment	aan	designmogelijk-
heden	en	functies:	2-toets	spoeling,	
spoel-stop	spoeling,	handmatige	of	
touch-free	bediening,	geïntegreerde	
luchtzuivering	of	vlak	geïntegreerde	
installatie	-	de	Geberit	Sigma	serie	heeft	
een	perfect	ontworpen	oplossing	om	aan	
elke	wens	tegemoet	te	komen.

Geberit spoelsystemen Sigma
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Geberit Monolith sanitair elementen.
Kleine moeite voor grootse badkamer.

Geberit Monolith sanitair elementen combineren tijdloos design met 
de voordelen van de nieuwste technologie. De elementen kunnen 
zowel in nieuwbouw als ook in badkamerrenovaties worden toegepast.  
De elementen kunnen met de meeste wc-keramiek en kranen worden 
gecombineerd en bieden dus een grote designvrijheid.

Een onweerstaanbaar alternatief
Inbouwinstallaties blijven nog steeds de 
ideale startplaats voor een schoon, modern 
badkamerdesign. Met de Geberit Monolith 
sanitair elementen voor wc's en wastafels, 
zijn er nu gelijkwaardige alternatieven aan 
de voorzijde van de wand.

Voor elke smaak
Harmonieuze proporties, kwalitatief 
hoogwaardige materialen zoals glas, 
aluminium en staal, evenals de doordachte 
sanitairtechniek zorgen ervoor dat Geberit 
Monolith sanitair elementen net zo goed 
tot zijn recht komen in kleine als in grote 
badkamers. Ongeacht welk wc-keramiek 
en kranen de klant kiest, de glazen voorzijde 
van de elementen zetten alles meesterlijk 
in het zonnetje.

1

2

3

1 De Geberit Monolith sanitair elementen voor 
wastafels in combinatie met de wc elementen 
vormen een perfecte designfamilie voor de 
badkamer.

2 Als optie verkrijgbaar, dubbele handdoek-
houder en extra accessoires maken het 
sanitair element een praktisch design 
badkamermeubel.

3 Eenvoudige montage van wandkranen -  
zonder in de wanden te moeten werken.

 → Praktisch alternatief voor inbouwmontage.

 → Geschikt voor de meeste wc-keramiek en kranen.

 → Hoogwaardige materialen, overtuigend design.

 → Geschikt voor nieuwbouw of renovaties.

 → Snelle en eenvoudige montage zonder hak-en breekwerk.
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1 Beschikbaar in verschillende hoogtes:  
101 cm en 114 cm. De voorkant, gemaakt van 
enkellaags veiligheidsglas, is verkrijgbaar in 
wit, zwart en umbra.

2 Een sprongbocht zorgt voor een eenvoudige 
aansluiting van de Geberit Monolith op 
bestaande afvoerleidingen.

3 Een sprongbocht zorgt voor een eenvoudige 
aansluiting van de Geberit Monolith aan 
bestaande afvoerleidingen.

Een nieuwe wc in slechts een paar uur
De Geberit Monolith wc elementen maken 
het snel vernieuwen van een compleet 
toiletsysteem mogelijk en zijn daarom ook 
ideaal voor het moderniseren van badkamers 
met opbouwreservoirs of drukspoelkranen.  
De sanitair elementen kunnen in het  
algemeen op bestaande watertoevoer en 
afvoeraansluitingen worden aangesloten 
zonder hak-en breekwerk. De installatie 
kan door één installateur binnen een paar 
uur worden uitgevoerd en veroorzaakt een 
minimum aan bouwstof en lawaai.

In twee hoogtes
De Geberit Monolith wc elementen zijn 
verkrijgbaar in de hoogtes: 101 cm en  
114 cm. Het 114 cm wc element past perfect 
bij het Geberit Monolith wastafel element. 
In de meeste gevallen is deze hoogte ook 
voldoende om oude aansluitingen achter 
de wand te verbergen. De wc elementen 
zijn verkrijgbaar in drie verschillende  
modellen - voor wandhangende wc's, 
vloerstaande wc's en Geberit AquaClean 
douchewc's.

Slim ontworpen, bewezen  
installatietechniek
Een spoelreservoir met een waterbesparende 
2-toets spoeling en een aansluiting op de 
watertoevoer bevinden zich in het Geberit 
Monolith wc element. Geberit biedt een 
aansluitstuk met sprong voor het omzetten 
van een vloerstaand wc met wandafvoer 
naar een wandhangende wc. Deze aansluiting 
overbrugt een hoogtesprong van maximaal 
7 cm in het slanke Geberit Monolith wc 
element.

Geberit Monolith wc elementen.
Bekroond design in een 
handomdraai geïnstalleerd.

Het Geberit Monolith wc element biedt een aantrekkelijke, doordachte 
oplossing voor nieuwbouw en renovatie. De installatie vergt weinig 
tijd en veroorzaakt minimaal bouwstof en lawaai.

 → Voor een snelle, schone montage.

 → Vaak zijn er geen aanpassingen ter plaatse 
noodzakelijk.

 → Complete gebruikseenheid met 2-toets 
spoeltechniek en alle aansluitingen.

 → Geschikt voor alle gangbare wandhangende- en 
vloerstaande wc's evenals Geberit AquaClean 
douchewc's.

 → Beschikbaar in hoogtes: 101 cm en 114 cm.

1

2

3
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Geberit Monolith Plus wc element.
Nog comfortabeler met behoud van stijl.

Het Geberit Monolith Plus wc element biedt extra comfortabele functies 
om u te inspireren: luchtzuivering direct vanuit het wc-keramiek, een 
discreet ComfortLight en elektronische bedieningstoetsen.

1 Luchtzuivering rechtstreeks uit het 
wc-keramiek.

2 Lucht wordt geneutraliseerd door een zeer 
duurzaam keramisch honingraatfilter.

3 Bedieningspaneel met elektrische 
soft-touch toetsen voor spoeling of 
luchtzuivering.

Hedendaags toilet comfort
Of in het gastentoilet of in de familiebadkamer  
- effectieve luchtzuivering zorgt voor  
welkome frisheid en welzijn. Aan deze 
eis van comfort is gemakkelijk en stijlvol 
voldaan met het Geberit Monolith Plus wc 
element. Het goed ontworpen element is 
geschikt voor alle gangbare wc-keramieken 
alsmede voor alle Geberit AquaClean  
douchewc's.

Innovatief en slim ontworpen
Het installeren van een Geberit Monolith 
Plus wc element vergt slechts iets meer 
moeite dan het installeren van een normale 
Geberit Monolith voor wc's. Een eis is  
natuurlijk de beschikbaarheid van een 
elektra aansluiting. Het element is zeer 
eenvoudig te onderhouden omdat alle 
componenten ervan, met inbegrip van  
de keramische honingraatfilter in de 
geurafzuiging, gemakkelijk toegankelijk zijn.

Overtuigende toegevoegde waarde
Naast de luchtzuivering biedt de  
Geberit Monolith Plus de gebruikers extra 
innovatieve functies: 's nachts biedt een 
slanke LED-lichtbalk discreet, indirect 
licht zodra iemand de wc nadert. U kunt de 
lichtkleur en intensiteit aan uw individuele 
wensen aanpassen. Elegante, elektrische 
soft-touch toetsen garanderen ook  
een buitengewoon stille spoeling om te 
voorkomen dat iemand wakker wordt.

 → Compleet ingerichte sanitair element voor wc's.

 → Effectieve afzuiging rechtstreeks uit het 
wc-keramiek.

 → Individueel programmeerbare LED-lichtbalk.

 → Eenvoudige installatie en onderhoud.

 → Beschikbaar in hoogtes: 101 cm en 114 cm.

1

2

3
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Geberit Monolith wastafel element.
Sterk argument voor een stijlvolle 
badkamer.

Het Geberit Monolith wastafel element biedt een nieuwe mogelijkheid  
voor het installeren van de wastafel. De aansluitingen en een krachtige 
sifon bevinden zich allemaal achter zijn elegante glazen front. Met als 
optie verkrijgbare kasten en handdoekhouders kan het sanitair 
element tot een praktisch badkamermeubel worden uitgebreid.

Elegant verpakte sanitairtechniek
Het Geberit Monolith wastafel element kan 
met vrijwel elk standaard wastafel keramiek 
worden gecombineerd. Alle water- en  
afvoeraansluitingen evenals een hydraulisch 
geoptimaliseerd inbouwsifon bevinden 
zich achter het front dat gemaakt is van 
hoogwaardig veiligheidsglas. De sifon en 
de hoekstopkranen zijn via de service-
opening gemakkelijk te bereiken.

Voor wand- of wastafelkranen
Het Geberit Monolith wastafel element is 
verkrijgbaar in verschillende modellen, 
voor wandkranen of staande wastafel-
kranen. Maar het belangrijkste is dat de 
normaal zeer veeleisende installatie van 
een wandkraan met het Geberit Monolith 
wastafel element kinderspel is. En de vaak 
moeilijke taak van het leggen van toevoer-
leidingen kunnen grotendeels achterwege 
blijven.

Uit te breiden tot een praktisch 
 badkamermeubel
De binnenkant van het Geberit Monolith 
wastafel element kan praktisch worden  
gebruikt. Als optie verkrijgbare kasten 
links en rechts van het element bieden 
ruimte voor cosmetica en nog veel meer. 
Beschikbaar zijn ook passende handdoek-
houders, die aan het element aan de linker 
en rechterkant van de wastafel kunnen 
worden bevestigd, en andere toebehoren.

1 Als optie verkrijgbare kasten aan de 
linker- en/of rechterkant van het element 
bieden praktische opbergruimte.

2 De voorkant, gemaakt van enkellaags 
veiligheidsglas, is verkrijgbaar in wit,  
zwart en umbra.

3 Ook verkrijgbaar voor wand- en wastafel-
kranen.

1

2

3

 → Gemakkelijk bereikbaar sanitairtechniek achter 
een stevige glazen front.

 → Eenvoudige installatie van elegante wandkranen.

 → Praktisch met als optie verkrijgbare kasten en 
handdoekhouders.

 → Overtuigend platform voor hoogwaardige 
wastafels.
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Geberit Monolith sanitair elementen.
Elegante vorm en veelzijdige 
toepassingen.

De Geberit Monolith sanitair 
elementen hebben talrijke 
internationaal gerenommeerde 
onderscheidingen voor hun 
uitstekende design en 
functionaliteit ontvangen.  
Het wc element behaalde door 
haar hoge waterefficiëntie 
maximale punten in de klasse 
van het WELL efficiëntie label.

Geberit Monolith wc element voor 
vloerstaand wc-keramiek.

Geberit Monolith 
wastafel element, 
zonder kast.

1 Houder (lang)
2 Houder (kort)

Geberit Monolith 
wastafel element, met 
kast links.

1 Dubbele handdoekhouder 
(lang)

2 Dubbele handdoekhouder 
(kort)

Geberit Monolith 
wastafel element, met 
kast rechts.

Geberit Monolith 
wastafel element, met 
kasten aan beide zijdes.

ZeepdispenserGeberit Monolith Plus wc element 
voor vloerstaand wc-keramiek.

Geberit Monolith wc elementen (hoogtes 101 cm en 114 cm) Geberit Monolith wastafel element (hoogte 114 cm)

Accessoires voor Geberit Monolith wastafel element

Kleurassortiment voor Geberit Monolith sanitair elementen:

Geberit Monolith Plus wc elementen (hoogtes: 101 cm en 114 cm)*

Geberit Monolith wc element, 
wandhangend wc-keramiek en 
Geberit AquaClean Sela.

Geberit Monolith Plus  wc element 
voor wandhangend wc-keramiek 
en Geberit AquaClean Sela.

Geberit Monolith wc element, 
voor Geberit AquaClean 
8000/8000plus.

Geberit Monolith Plus wc element, 
voor Geberit AquaClean 
8000/8000plus.

Geberit Monolith wc element
Geberit Monolith wc element voor 

Geberit AquaClean 
Geberit Monolith Plus 

wc element en Geberit AquaClean
Geberit Monolith 
wastafel element

H101 H114 H101 H114 H101 H114 H114

umbra (SQ) ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

wit (SI) ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

zwart (SJ) ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Strak design 
Het Geberit Monolith wc element, 
winnaar van internationale 
onderscheidingen, fascineert 
door zijn tijdloos design, 
uitmuntende sanitairtechniek en 
snelle, overzichtelijke installatie.

Voor maximaal comfort
Met geïntegreerde luchtzuivering, 
individueel programmeerbaar 
LED-licht en elektronische  
schakeltoetsen voor de spoeling 
bieden de Geberit Monolith 
wc elementen aantrekkelijke 
toegevoegde waarde.

* 230 V 16 A elektrische 
 aansluiting vereist

Functie en design in harmonie
Het Geberit Monolith wastafel 
element biedt bijna onbegrensde 
vrijheid in de keuze van wc-keramiek 
en kranen en kan dankzij de 
hoogwaardige toebehoren aan de 
individuele behoeften worden 
aangepast. Ook geschikt voor het 
gebruik met wastafelkranen.

Hoogwaardig accessoires
Handdoekhouders of  
zeepdispensers - het accessoire 
assortiment voor de Geberit 
Monolith wastafel elementen 
voldoen aan de hoogste 
kwaliteitseisen en kunnen ook  
op een later tijdstip worden 
gemonteerd.

1 1

2 2
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Geberit wil innovatieve 
oplossingen op het gebied van 
sanitairtechniek gebruiken om 
duurzaam de levenskwaliteit van 
mensen te verbeteren. Daartoe 
gaat het bedrijf voortdurend 
verder met de ontwikkeling van 
haar producten, installaties en 
oplossingen.

Toekomst vereist een oorsprong.
Voor de sanitairtechniek van morgen.

Systematisch proces
Geberit investeert elk jaar bijna 50 miljoen 
Zwitserse frank in onderzoek en ontwik-
keling en registreert elk jaar ongeveer 20 
nieuwe patenten. Een eis van een klant of  
een briljant idee is altijd het uitgangspunt 
voor de ontwikkeling van een nieuw product.  
Er volgen dan zorgvuldige en systematische 
werkzaamheden, omdat het innovatieproces  
bij Geberit niets aan het toeval overlaat.

50 jaar in drie maanden
Zodra de eerste prototypes van een nieuw 
product beschikbaar zijn, worden ze door 
en door getest. Intens strenge tests simu-
leren de levenscyclus van 50 jaar van het 
product in slechts drie maanden. Alleen 
de beste productoplossingen kunnen deze 
duurtesten weerstaan. De statische en 
akoestische eigenschappen van individuele  
producten, alsmede complete installaties 
worden vervolgens in het Geberit labora-
torium voor gebouwtechniek en akoestiek 
getest.

De markt heeft het laatste woord
Nadat de wetenschappers en technici het 
groene licht voor een product geven, wordt 
het vervolgens op de markt getest. De 
serieproductie wordt alleen in gang gezet 
als installateurs en eindconsumenten  
een positieve feedback voor het product 
afgeven.

Meer informatie is te vinden op:

→  www.geberit.nl /Duofix-pro

 /Omega-pro

 /GIS-pro

 /Sanbloc-pro

 /Kombifix-pro

 /Barrièrevrij-pro

 /Douche-element-pro

 /Sigma70-pro

 /Monolith-pro
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Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Postbus 668
3430 AR Nieuwegein

T 030 - 605 77 00
F 030 - 605 33 92
info.nl@geberit.com

→  www.geberit.nl

Contactgegevens:


