
Innova-
ties voor 
morgen.
Geberit innovaties 2014



De toegevoegde waarde die de 
productinnovaties van Geberit 
voor 2014 leveren aan installa-
teurs, ontwerpers en gebouw- 
eigenaren, is duidelijk zichtbaar.
Klanten die voor Geberit systemen 
en producten kiezen, kunnen 
vertrouwen op sanitairtechniek die 
zowel innovatief als duurzaam is. 
Deze technologie is niet alleen 
gebaseerd op onze uitgebreide 
knowhow, maar bewijst ook dat wij 
voortdurend naar de toekomst 
kijken, want oude en nieuwe Geberit 
producten zijn te combineren met 
de oplossingen van morgen. Dit 
soort systematisch denken zorgt 
voor veilige investeringen van de  
installateurs en de gebouweigenaren.
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Een klassieker met goede 
vooruitzichten.
50 jaar Geberit inbouwreservoirs.

Het Geberit inbouwreservoir viert zijn 50e verjaardag. Met in totaal 60 
miljoen installaties is deze innovatie, die Geberit in 1964 op de markt 
heeft gebracht, al lang een wereldwijd succes. Maar dat is nog niet 
alles. De lancering van het inbouwreservoir was ook de beslissende 
inspiratie voor de ontwikkeling van de voorzetwandmontagetechniek.

 → 50 jaar innovatie dankzij nauwe samenwerking met installateurs, ontwerpers, 
groot- en detailhandel.

 → Maximale betrouwbaarheid, meer dan 60 miljoen stuks geïnstalleerd.

 → Een geschikte oplossing voor elke bouwsituatie.

 → Gefabriceerd met zuinig gebruik van natuurlijke grondstoffen, 
waterbesparende spoeltechniek, 25 jaar onderdelenzekerheid.

 → Klaar voor de toekomst: geïntegreerde aansluitingen voor een douchewc.

Installateurs met realiteitszin en moed
Zo heeft Geberit het idee van het 
inbouwreservoir in de installateurswereld 
geïntroduceerd. Ondanks de extra moeite 
die aanvankelijk nodig was bij de montage 
passen steeds meer installateurs die van 
innovaties houden het reservoir dat achter 
de wand verborgen zit toe. Zo is er meer 
ruimte en designvrijheid in de badkamer. 

Praktische montage oplossingen
Om het monteren van reservoirs makkelijker 
te maken heeft Geberit verschillende  
installatiesystemen ontwikkeld. Met 
Geberit Sanbloc elementen van hoge 
kwaliteit, die voor geluidsisolatie en brand-
preventie zorgen, kan elke bouwsituatie in 
nat- of droogbouw worden gerealiseerd.

Meer en meer comfort
In combinatie met Geberit DuoFresh hebben 
Geberit inbouwreservoirs een extra functie: 
onaangename geuren worden direct uit  
het wc-keramiek  weggenomen op een 
milieuvriendelijke manier door een 
koolstoffilter geneutraliseerd. De sturing, 
de ventilator en het filter bevinden zich in 
de service-opening van het reservoir. 

Nieuw, veelzijdig model
Voor situaties met een beperkte bouwhoogte, 
bijvoorbeeld onder een raam of een schuin 
dak, heeft Geberit onlangs het Omega 
reservoir ontwikkeld. Dat van boven of 
van voren bediend kan worden, de kleine, 
mooi ontworpen Geberit bedieningsplaten 
zorgen voor een buitengewoon elegant 
uiterlijk.

Klaar voor toekomstige generaties
Installateurs over de hele wereld geven 
ons altijd nieuwe tips. Zonder deze feedback 
zou de voortdurende ontwikkeling van 
Geberit al lang tot stilstand zijn gekomen. 
Daarom is een open dialoog met  
badkamerverkooppartners zo belangrijk 
voor Geberit.

Voorgemonteerde sanitairwanden
De toenemende vraag naar inbouwreservoirs  
heeft een gunstige invloed gehad op de 
technische ontwikkeling van voorzetwand-
systemen. Tegenwoordig is het voor veel 
installateurs aantrekkelijk dat ze hele  
sanitairwanden in hun eigen werkplaats 
kunnen prefabben en als eenheid op de 
bouwplaats kunnen monteren.
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Weinig ruimte vereist, grote 
flexibiliteit.
Geberit Omega inbouwreservoirs.

Voor het monteren van een wandcloset onder een vensterbank of onder  
een schuin dak is de montagehoogte van het reservoir van essentieel 
belang. Met het Geberit Omega inbouwreservoir introduceert Geberit 
een nieuwe oplossing die meer dan in één opzicht een goede keuze is.

Drie montagehoogtes
Het nieuwe Geberit Omega inbouwreservoir 
kan gemonteerd worden op een hoogte 
van 82 cm, 98 cm of 112 cm en levert altijd 
een uitstekende spoeling. Een waterbe-
sparende 2-toets spoeling gaat zuinig om 
met natuurlijke waterbronnen en maakt het 
reservoir uiterst efficiënt.

Bediening van boven of van voren
Het Geberit Omega inbouwreservoir is te 
combineren met elke voorwand. Het kan 
van achteren of opzij aan de watertoevoer 
worden aangesloten. Afhankelijk van de 
bouwsituatie kan de bedieningsplaat voor 
het spoelen aan de bovenkant of aan de 
voorkant van het reservoir worden gemon-
teerd. Er is geen gereedschap nodig om 
het reservoir of de bedieningsplaat te 
monteren.

Compacte bedieningsplaten
Dankzij de kleinere service-opening  
(180 mm x 110 mm) maakt het reservoir het 
monteren van kleine, elegante bedienings-
platen, zoals de Geberit bedieningsplaat 
Omega30 of de vlak liggende Geberit 
bedieningsplaat Omega60 mogelijk.  
Bovendien biedt de Geberit Omega servo-
afstandsbediening de mogelijkheid  
om een super kleine bediening 
binnen twee meter van het reservoir vrij  
te positioneren.

1 De bedieningsplaat voor het Geberit Omega 
inbouwreservoir kan aan de voor- of aan de 
bovenkant worden bevestigd.

2 De kleine, compacte bedieningsplaten 
maken nieuwe designs mogelijk (hier de 
Geberit Omega60 bedieningsplaat  
B 184 mm x H 114 mm afgebeeld).

3 Drie mogelijke montagehoogtes maken 
maximale flexibiliteit mogelijk (82 cm, 98 cm 
en 112 cm).
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 → De flexibele oplossing voor badkamers op maat.

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

 → Bedieningsplaat kan aan de bovenkant of aan 
de voorkant worden aangebracht.

 → Montage zonder speciaal gereedschap.

 → Kleine, elegante bedieningsplaten of 
afstandsbediening.
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Visueel aantrekkelijk, innovatief, 
comfortabel.
Geberit AquaClean Sela vloerstaand.

Met de in 2013 op de markt gebrachte Geberit AquaClean Sela is er  
aan de geslaagde serie douchewc’s een nieuwe toegevoegd in de  
vorm van een geheel nieuw ontworpen volledige oplossing. Naast het 
wandhangende model is er vanaf april 2014 een vloerstaande versie 
verkrijgbaar – die even elegant is. Daardoor is er nu een 
Geberit AquaClean Sela model voor elk badkamerdesign.

1 Een zachte en tedere douchestraal reinigt 
uw onderlichaam met precies de juiste 
intensiteit, keuze uit vijf niveaus.

2 Zoals bij alle modellen wordt de douchekop 
voor en na het toiletgebruik met schoon 
water gespoeld.

3 De douchefunctie kan makkelijk gestart en 
aangepast worden met de afstandsbediening.

4 Of u kunt het overzichtelijke 
bedieningspaneel gebruiken, dat elegant 
verborgen is onder de deksel.

Esthetiek van het onzichtbare
De nieuwe vloerstaande Geberit 
AquaClean Sela douchewc slaat een bij-
zonder elegant figuur, zonder zich in de 
badkamer op de voorgrond te dringen. De 
beroemde architect en designer Matteo 
Thun heeft perfect uitgevoerde oppervlak-
ken en lijnen bedacht, samen met een har-
monieuze totale esthetiek die de gebruiks-
vriendelijkheid van het product 
accentueert. De afmetingen zijn ontworpen 
voor maximaal comfort en de zitting is 
bijzonder ergonomisch. Het slanke kera-
miek geeft de vloerstaande AquaClean 
Sela een bijzonder ruimtebesparend 
design.

Overtuigende technologie
Ook vanuit technisch oogpunt maakt de 
nieuwe vloerstaande douchewc een sterke 
indruk. Alle technische elementen en  
aansluitingen voor energie- en watertoevoer 
zijn in het keramiek geïntegreerd, zodat er 
geen enkele aansluitkabel of slang te zien 
is. De slanke afstandsbediening is makkelijk 
te gebruiken en heeft maar vijf knoppen. 
De vloerstaande Geberit AquaClean Sela is 
eenvoudig te monteren en te onderhouden.

Flexibele montage
Als vloerstaande versie die naadloos aan-
sluit op de wand past Geberit AquaClean 
Sela perfect bij het Geberit Monolith wc 
element. De douchewc kan aan een muur- of 
vloeraansluiting worden aangesloten.  
Er is een nieuwe, flexibel aanpasbare 
sprongbocht ontwikkeld voor gebruik in 
gevallen waarin er vloeraansluitingen 
worden gebruikt. In combinatie met het 
Geberit Monolith wc element of een voor-
zetwandoplossing maakt de sprongbocht 
het mogelijk vloeraansluitingen te maken 
op afstanden van 85 tot 250 mm van de 
wand. Hierdoor wordt de montage buiten-
gewoon makkelijk, aangezien de sprong-
bocht geïntegreerd is in het keramiek en 
dus gemonteerd kan worden zonder dat er 
extra gaten in de vloer hoeven te worden 
gehakt.

 → Elegant en strak design van de Milanese architect en ontwerper 
Matteo Thun.

 → Zachte en tedere douchestraal op lichaamstemperatuur.

 → Overzichtelijk bedieningspaneel en eenvoudige afstandsbedie-
ning.

 → Eenvoudig te monteren en te onderhouden.

 → Nieuwe sprongbocht die flexibel kan worden aangepast voor 
gebruik met vloeraansluitingen.

 → Verborgen elektra- en wateraansluitingen.
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Met servo-ondersteuning
Een kleine impuls is alles wat de hydraulische 
servo-lifter in de reservoiropening nodig 
heeft om vrijwel geluidloos een spoeling te 
starten. De gebruikelijke drukstiften zijn 
vervallen.

Eenvoudig te reinigen
Het ontwerp uit één stuk glas of roestvast 
staal zorgt ervoor dat de plaat buitengewoon 
makkelijk schoon te maken is.

Volwaardige systeemoplossing
De Geberit bedieningsplaat Sigma70 is te 
combineren met elk Geberit inbouwreservoir 
van de Sigma serie, d.w.z. dat hij zonder 
gereedschap in een paar eenvoudige 
stappen kan worden gemonteerd. De 
servo-lifter heeft een zelfreinigende filter-
patroon. Er is geen elektriciteit nodig.

Alleen zachtjes drukken
De slanke glazen of roestvast stalen plaat 
lijkt voor de wand te zweven. U hoeft hem 
maar een paar millimeter in te drukken om 
het spoelmechanisme te starten.

Geraffineerde elegantie.
Geberit bedieningsplaat Sigma70.

Een slanke plaat van glas of roestvast staal, zwevend op een paar 
millimeter vanaf de wand, zonder toetsen of knoppen: alles wat een 
stijlbewust persoon nodig heeft om een dubbele spoeling te bedienen. 
Ondanks de grote knowhow die in deze bedieningsplaten gestopt is, 
kunnen ze eenvoudig gemonteerd worden.

 → Uniek design dankzij innovatieve technologie.

 → Geen elektra aansluiting nodig.

 → Te combineren met alle Geberit Sigma 
inbouwreservoirs (voorheen UP320, UP300  
en UP720).

 → Eenvoudig te installeren.
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Gericht op comfort en stijl.
Geberit Monolith Plus wc elementen.

Met hun overtuigende combinatie van vorm en functie hoeft u met  
de Geberit Monolith wc elementen geen compromissen te sluiten.  
Nu presenteert Geberit nog meer comfortfuncties met het 
Geberit Monolith Plus wc element: een effectieve geurafzuiging, een 
discreet oriëntatielicht en elektronische bedieningstoetsen.

1 Luchtzuivering rechtstreeks vanuit het closet.
2 De lucht wordt gezuiverd door een extreem 

duurzame keramische honingraatfilter.
3 Bedieningspaneel met elektrische 

soft-touch toetsen voor spoeling en 
luchtzuivering.

ComfortLight
Zowel in een gastentoilet als in een 
familiebadkamer geeft een effectieve 
geurafzuiging een prettige dosis frisheid 
en bevordert het gevoel van welzijn. Het 
Geberit Monolith Plus wc element biedt 
een simpele, stijlvolle manier om aan de 
behoefte van dit comfort te voldoen. Het 
prachtig ontworpen element past bij alle 
wc-keramieken en ook bij alle 
Geberit AquaClean douchewc’s.

Innovatief en goed doordacht
Het installeren van een Geberit Monolith Plus 
wc element vergt slechts iets meer moeite 
dan nodig is voor een standaard 
Geberit Monolith wc element. Alle compo-
nenten zijn goed toegankelijk en de kera-
miekfilter heeft een lange levensduur (> 6 
jaar).

Extra waarde
Naast de geurafzuiging heeft de 
Geberit Monolith Plus nog een paar andere 
innovatieve functies: ’s nachts zorgt een 
LED-lichtbalk voor discreet, indirect licht 
zodra iemand bij het toilet komt. De kleur 
van het licht kan naar wens worden ingesteld. 
Elegante, elektrische soft-touch toetsen 
garanderen ook een buitengewoon com-
fortabele spoelactivering van hoge kwaliteit. 
Het gesloten aluminiumoppervlak eromheen 
is hygiënisch en makkelijk te reinigen.

 → Een prachtig ontworpen en volledig uitgerust 
wc element.

 → Effectieve luchtzuivering rechtstreeks vanuit 
het closet.

 → Individueel instelbaar oriëntatielicht.

 → Eenvoudig te monteren en te onderhouden.

 → Verkrijgbaar in hoogtes 101 cm en 114 cm voor 
wandhangende en vloerstaande closets en 
Geberit AquaClean.
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 → Innovatieve en visueel aantrekkelijke oplossing.

 → Bijzonder geschikt voor inloopdouches.

 → Kan overal worden geïnstalleerd dankzij de  
beproefde Geberit systeemtechnologie.

 → Waterslothoogte van 5 cm.

 → Duurzame afdichttechnologie en gemak voor de 
tegelzetter.

Voor inloopdouches.
Geberit wandafvoeren voor douches.

Geberit lanceert een nieuwe innovatie: montage van de doucheafvoer 
in de wand. In feite is gebleken dat Geberit wandafvoeren een goede 
keuze is voor zowel badkamer renovaties als voor nieuwbouw, dat ze 
eigenlijk een nieuwe standaard zijn geworden.

Doorlopend vloervlak
Als de waterafvoer achter de wand wordt 
gemaakt, kan de douchevloer als doorlo-
pend vlak worden ontworpen. Zo kan de 
dekvloer makkelijker worden aangebracht 
en in het geval van inloopdouches geeft 
het een visueel strak resultaat.

Makkelijke coördinatie van het werk van 
de vakmensen
De Geberit wandafvoer voor douches is  
zo ontworpen dat er geen vragen van de 
tegelzetter onbeantwoord blijven en zorgt 
ervoor dat de afvoer tientallen jaren 
lekdicht blijft.

Eenvoudig te reinigen
Door het monteren van een extra verza-
melprofiel vlak vóór de wandafvoer kan 
water makkelijker naar de douche wandgoot 
lopen waardoor er minder water op de 
vloer blijft staan.

Praktisch voor alledag
De wandafvoer heeft een geïntegreerde 
haarzeef, die in een handomdraai verwijderd 
en schoongemaakt kan worden. De 
verwijderbare afdekplaat is verkrijgbaar  
in de versies geborsteld rvs, betegeld, 
glansverchroomd of alpien wit.

Achter de wand
Zowel bij nat- als bij droogbouw kunnen 
Geberit wandafvoeren voor douches  
makkelijk worden geïntegreerd in een 
sanitairwand en worden aangesloten op  
de afvoerleidingen. De installatie-elementen 
worden kant-en-klaar voor montage geleverd, 
waardoor de hoeveelheid montagewerk 
wordt gereduceerd en er een waterdichte, 
duurzame verbinding ontstaat.

Lage montagehoogte
De wandafvoer is verkrijgbaar met een 
waterslothoogte van 5 cm en is geschikt 
voor nieuwbouw en renovatie.
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 → Lasgereedschap voor alle buisdiameters van d40 t/m d315.

 → Tot drie elektrolasmoffen tegelijk lassen bespaart tijd.

 → Afstandsbediening vereenvoudigt het installatiewerk.

 → Compact en robuust design voor alledaags gebruik op 
bouwplaatsen.

 → Kan met een generator worden gebruikt dankzij de 
ingebouwde overspanningsbeveiliging.

De slimme oplossing.
Nieuwe elektrolasmachine voor 
afvoerleidingen.

De nieuwe elektrolasmachine ESG 3 voor de leidingsystemen Geberit 
PE en Silent-db20 is ontworpen om de problemen op te lossen die  
op bouwplaatsen dagelijks voorkomen. De machine is makkelijk te 
gebruiken, levert uitstekende resultaten en is geschikt voor elektro-
lasmoffen of thermomoffen voor elke buisdiameter van d40 t/m d315.

T/m d110 kunnen er drie elektrolasmoffen tegelijk worden gelast. De robuuste, praktische koffer biedt plaats voor de 
lasmachine plus toebehoren. 

Werk veilig en efficiënt: het lasproces kan met afstandsbediening worden gestart.
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 → Uitstekende afvoercapaciteit van 12 l/s 
bij een diameter van DN 100 dankzij 
gepatenteerde stromingsgeleiding.

 → Maakt het gebruik van de vrij kleine 
buisdiameter DN 100 mogelijk, ook in 
zeer hoge gebouwen.

 → Er hoeft geen ontspanningsleiding 
evenwijdig met de standleiding meer te 
worden geïnstalleerd.

 → Levert besparingen van kosten en ruimte 
op dankzij minder buizen en kleinere 
buisdiameters.

 → Te combineren met Geberit PE en 
Silent-db20 vuilwater afvoersystemen.

 ←  Geoptimaliseerde stroming: het nieuwe 
Geberit PE Sovent T-stuk laat het water in de 
valleiding roteren. De rotatie van het water 
produceert een doorlopende luchtzuil, die 
druknivellering mogelijk maakt en de 
afvoercapaciteit vergroot.

Vergelijking van de werking met als voorbeeld een woongebouw met 93 verdiepingen en 6,2 Design Units (DU) per verdieping

→  www.geberit.nl/sovent 

Nog betere afvoercapaciteit.
Voor stroming geoptimaliseerde 
Geberit PE Sovent T-stuk.

Geberit PE Sovent T-stukken zorgen voor druknivellering in 
standleidingen. Daardoor vergroten ze de capaciteit van de leidingen 
en hoeft er geen parallelle ontspanningsleiding te worden geïnstalleerd, 
hetgeen tot aanzienlijke besparingen van materiaal en werk leidt.  
Om de efficiëntie te verhogen heeft Geberit nu de stroming voor het 
Sovent T-stuk geoptimaliseerd en heeft daardoor de afvoercapaciteit 
hiervan met meer dan 50 procent vergroot.

H

h2

d1

d2

h1

h

d

d2

d1

l1al

l2

Artikel- 
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[cm]

H 
[cm]

h 
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h1 
[cm]

h2 
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L 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

l2 
[cm]

367.614.16.1 100 / 100 / 70 110 110 75 13 18 8 74 21.5 17 35.5 29 10.5 5.5 9.5

Het nieuwe Geberit PE Sovent T-stuk, DN 100: capaciteit, aansluitingsopties en diameters

Conventionele gebouwafvoer met 
secundaire ontspanning

 → Diameter van standleiding: DN 150
 → Diameter van ontspanningsleiding: DN 100

Gebouwafvoer met Geberit PE Sovent 
T-stukken

 → Diameter van standleiding: DN 100
 → Geen ontspanningsleiding nodig
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 → De nieuwe Geberit Mepla perskettingen maken 
het werk eenvoudiger.

 → Het klikmechanisme houdt perskettingen 
stevig op de fitting.

 → Klein, licht en ongelooflijk robuust.

 → Adapter en perstang zijn gelijk aan die voor 
Geberit Mapress.

Voor het grote werk.
Nieuwe perskettingen voor het 
Geberit Mepla meerlagenbuissysteem.

Perskettingen met diameter d63 en groter worden gebruikt om 
Geberit Mepla buizen te verpersen. Geberit heeft deze perskettingen 
opnieuw ontworpen en het werken ermee verbeterd. De nieuwe 
kettingen worden stevig op de persfitting op hun plaats gehouden 
dankzij een klikmechanisme. Dezelfde adapter die bij Geberit Mapress 
wordt gebruikt, kan ook als adapter voor de perstang worden gebruikt.

 → Met de diameters d63 en d75 
kunnen voor het verpersen van 
Geberit Mepla dezelfde adapter 
en perstang worden gebruikt 
als voor Geberit Mapress. Dit 
bespaart kosten en ruimte.

 ← Dankzij het geïntegreerde klikmechanisme 
en het compacte design kan de persketting 
makkelijk op de fitting worden geïnstalleerd –  
zelfs als er weinig ruimte is.
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 → Volledig assortiment met 12 diameters 
tussen 12 en 108 mm.

 → Voordelig alternatief voor koperen 
buizen voor verwarmingselementen.

 → Economische dimensionering dankzij 
beschikbaarheid van het hele 
assortiment van producten.

Uitgebreid assortiment.
Geberit Mapress C-staal nu ook 
verkrijgbaar in diameter 66,7 mm. 

Het Geberit Mapress C-staal buisleidingsysteem voor gesloten circuits 
is een voordelig alternatief voor koperen buizen. Geberit heeft het 
assortiment nu uitgebreid met de diameter 66,7 mm, waardoor er voor 
elke toepassing een optimale diameter beschikbaar is.

Tabel: volledig assortiment C-stalen buizen

Artikelnummer d [mm] s [mm] di [mm] L [m]

29101 12 1.2 9.6 6

29102 15 1.2 12.6 6

29103 18 1.2 15.6 6

29104 22 1.5 19 6

29105 28 1.5 25 6

29106 35 1.5 32 6

29107 42 1.5 39 6

29108 54 1.5 51 6

29208 66.7 1.5 63.7 6

29159 76.1 2 72.1 6

29160 88.9 2 84.9 6

29161 108 2 104 6

L

d

di s

Door en door getest
De Geberit Mapress C-staal systeembuizen 
zijn gemaakt van ongelegeerd staal  
(werkstof nummer 1.0034). De 66,7 mm 
buizen zijn verkrijgbaar in versies die van 
buiten verzinkt zijn of van binnen en  
van buiten verzinkt zijn.

Veilige verwerking
Alle Geberit Mapress C-stalen fittingen 
hebben een persindicator, die alleen kan 
worden verwijderd nadat de persing correct 
is voltooid. Dat betekent dat ongeperste 
aansluitingen snel te vinden zijn. Verder 
zijn fittingen met opzet niet dicht zolang  
ze niet geperst zijn. De bedoeling daarvan 
is dat aansluitingen die per ongeluk niet 
geperst zijn, met een druktest ontdekt 
kunnen worden.
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Persen nu ook voor verzadigde stoom.
Groter toepassingsgebied voor 
Geberit Mapress.

Industriële fabrieken, textielreinigingssystemen, kantinekeukens en 
andere bedrijven hebben verzadigde stoom nodig. De leidingsystemen 
die hiervoor gebruikt worden, worden meestal gelast, maar nu heeft 
Geberit een afdichtring ontwikkeld die permanent kan voldoen aan de 
speciale eisen van cyclische verzadigde-stoomsystemen, waardoor 
het mogelijk is op dit toepassingsgebied persfittingen te gebruiken.

Dankzij de vele verkrijgbare afdichtringen kan het Geberit Mapress leidingsysteem  
voor vele verschillende toepassingen worden gebruikt.

Zwart Blauw Geel Wit

Toepassingen Drinkwater

Verwarming

Koeling

Bedrijfswater

Olievrije perslucht

Inerte gassen

Stookolie

Perslucht met olie

Smeerolie

Snijolie

Koelsmeermiddelen

Brandblusschuim

Zonne-energiesystemen

Aardgas

Methaan

Vloeibaar gas

Verzadigde stoom

Bedrijfs- 
temperatuur

–30 °C tot +120 °C –25 °C tot +180 °C –20 °C tot +70 °C +5 °C tot +155 °C

 ↓  Nieuw: de witte afdichtring voor 
verzadigde-stoomsystemen.

 ↓  All-rounder: de zwarte afdichtring 
voor drinkwater, 
verwarmingselementen en veel 
andere toepassingen. Niet geperst, 
niet dicht.

 →   Veelzijdig: de blauwe afdichtring 
voor zonne-energiesystemen en 
veel industriële toepassingen, 
zoals olie houdende media.

 ↑  Specialist: de gele afdichtring voor 
aardgas, methaan en andere 
gassen.

 → Buizen voor verzadigde stoom kunnen snel en 
veilig geperst worden in plaats van gelast.

 → Lange levensduur bewezen.

 → Geschikt voor cyclische systemen.

Perstechniek bespaart tijd en geld
Bij de keuze tussen het gebruik van een 
perstang of een lasbrander kiezen steeds 
meer installateurs voor perssystemen.  
De afgelopen 50 jaar hebben persfittingen 
bewezen dat ze voor de meeste media 
permanent lekdicht en mechanisch be-
trouwbaar zijn. Er zijn echter nog enkele 
toepassingen waarin de perstechniek nog 
geen ingang heeft gevonden, en verzadigde 
stoom is daar één van.

Uitgebreide knowhow voor afdichtringen
Geberit heeft een nieuwe witte afdichtring 
voor verzadigde-stoomtoepassingen. De 
afdichtring kan permanent voldoen aan de 
hoge eisen van cyclische systemen. Voor 
de installatie vervangt de installateur de 
standaard zwarte afdichtringen die in de 
fabriek zijn aangebracht door afdichtringen 
voor verzadigde stoom, hetgeen betekent 
dat alle fittingen uit het uitgebreide 
Geberit Mapress rvs assortiment 
beschikbaar zijn voor gebruik.
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Care in the square.
Geberit creëert levenskwaliteit.

Geberit creëert levenskwaliteit. 
Met innovatief watermanagement, 
uitgebreide knowhow en conse-
quente duurzaamheidoriëntatie 
– in alle producten, vakgebieden 
en processen.

Erkende service
Ons werk heeft prijzen gewonnen. Geberit 
wint regelmatig prijzen voor uitmuntende 
prestaties op het gebied van duurzaamheid. 
Het Canadese mediabedrijf Corporate 
Knights bijvoorbeeld heeft Geberit uitge-
roepen tot een van de 100 meest duurzame 
bedrijven in 2012 en in de jaren daarvoor.

Op alle gebieden
Duurzaamheid is bij Geberit in alle vakge-
bieden geïmplementeerd. De ontwikkeling 
van onze producten bijvoorbeeld is geba-
seerd op een duurzame aanpak, en voldoet 
aan het Ecodesign testcriterium. We leggen 
in de productie consequent de nadruk  
op energie-efficiëntie. Wij selecteren  
onze partnerinstallateurs en leveranciers 
in overeenstemming met zorgvuldig 
vastgelegde criteria. En we zijn ook 
toonaangevend op het gebied van afvoer 
van onze producten. 

Jaarlijkse besparing van de volledige 2-toets spoeling 
en spoel-stop-spoeling "spoelreservoirserie" van 
Geberit in vergelijking met de traditionele 9-liter 
spoelsystemen

Waterbesparingen met Geberit 
producten 2008–2012
(in miljoenen m3)
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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:

www.gernova.nl



