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Ontworpen om 
aan te raken.
Geberit bedieningsplaten voor wc stuursystemen



2 3

De keuze is aan u. 
Bedieningsplaten voor uw droombadkamer.
Ontwerp uw nieuwe badkamer precies naar uw 
smaak en uw wensen. En wat maakt uw geweldi-
ge badkamer? De techniek! Betrouwbare tech-
niek van Geberit die onzichtbaar achter de wand 
werkt maakt uw badkamer. Alleen de eigenschap-
pen die de functionele en esthetische waarde aan 
de ruimte geven zijn zichtbaar. Het is uw op maat 
geselecteerde bedieningsplaat voor uw wc.

Waarom probeert u niet uw eigen ontwerpen?
We hebben voor u in de brochure illustraties op werkelijke grootte van diverse 
bedieningsplaten. Vouw de linkerkant van de brochure om, houdt het ontwerp bij de 
wand en laat uw fantasie de vrije loop!
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Uw badkamer, uw ontwerp.
Kies uw favoriete plaat.

Uw persoonlijke lijn  6 Kies comfort 28 Touch-free spoeling 36 Pure prestaties 42

Nu kunt u voor altijd afscheid nemen van onaangename geuren in uw 
badkamer. Het is geweldig dat deze oplossing is ingebouwd achter een 
elegante Geberit bedieningsplaat.

Verbeter uw badkamer met de elektronische spoelactivering voor 
touch-free spoelen. 

Hun compacte formaat maakt ze geweldig. De Omega Geberit bedie-
ningsplaten openen nieuwe mogelijkheden in het 
badkamerontwerp. 

Geberit bedieningsplaten hebben vele gezichten. Kies uw persoonlijke favoriet uit een 
enorme selectie van ontwerpen, materialen en functies.
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Maak het uw eigen.
Verlang compromisloze 
esthetiek. 

7

Geberit zorgt voor onopvallende maar betrouwbare functies, 
hoogste comfort en duurzaamheid, en dit allemaal achter de 
wand. Het enige dat zichtbaar blijft is de interface met de 
techniek: de bedieningsplaat. Kies de plaat die het beste past bij 
u en uw badkamer omgeving uit een breed assortiment van 
opties. Geberit maakt het mogelijk dat u een badkamerontwerp 
op maat creëert met de integratie van innovatieve functies.
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Geberit Sigma01.
Ziet er rondom goed uit.

 → Dertien kleurvarianten.

 → Waterbesparende 2-toets spoeling.

 → Ook verkrijgbaar als een bedieningsplaat voor urinoirs.

 → Gemaakt van hoogwaardig kunststof.

 → Toiletblokhouder voor inbouwreservoir als optie verkrijgbaar 
(zie pagina 34).

star white

manhattan

mat chroom

satinox

edelweiss

bahamabeige

glanzend / mat chroom

glans chroom →

edelmessing

alpien wit

pergamon

egeïsch

gitzwart RAL 9005
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Geberit Sigma10.
Stralende verschijning.

 → Zeven kleurvarianten.

 → Waterbesparende spoel-stop spoeling.

 → Handmatig of elektronische bediening (zie pagina 38).

 → Ook verkrijgbaar als een bedieningsplaat voor urinoirs.

 → Gemaakt van hoogwaardig kunststof.

 → Toiletblokhouder voor inbouwreservoir als optie verkrijgbaar 
(zie pagina 34).

wit / goud / wit zwart / glans chroom / zwartwit / glans chroom / wit

mat- / glans- / mat chroom glans- / mat / glans chroomwit / mat chroom / mat chroom rvs geborsteld / gepolijst / 
geborsteld
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Geberit Sigma20.
Dubbel effect.

 → Zeven kleurvarianten.

 → Waterbesparende 2-toets spoeling.

 → Ook verkrijgbaar als een bedieningsplaat voor urinoirs.

 → Gemaakt van hoogwaardig kunststof.

 → Toiletblokhouder voor inbouwreservoir als optie verkrijgbaar 
(zie pagina 34).

mat- / glans- / mat chroom

wit / mat- / mat chroom

rvs geborsteld / gepolijst / 
geborsteld

zwart / glans chroom / zwart

wit / glans chroom / wit

glans- / mat- / glans chroom

wit / goud / wit
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Geberit Sigma50.
Schitterende elegantie. 

 → Zeven kleurvarianten.

 → Oppervlakken in glas, kunststof of metaal.

 → Basis unit gemaakt van duurzaam spuitgietzink.

 → Waterbesparende 2-toets spoeling.

 → Ook verkrijgbaar als een bedieningsplaat voor urinoirs.

 → Frameloos ontwerp.

 → Ook verkrijgbaar zonder front, ter vrije invulling (www.sigma50.nl)

 → Toiletblokhouder voor inbouwreservoir als optie verkrijgbaar 
(zie pagina 34).

umbra glas

geborsteld chroomalpien wit

spiegelend rookglas

gitzwart RAL 9005

groen satijn glas
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Geberit Sigma60.
Vlak en strak oppervlak

 → Geborsteld chroom oppervlak.

 → Vlak geïntegreerd in het betegelde oppervlak.

 → Waterbesparende 2-toets spoeling.

 → Bedieningstoets en installatie element gemaakt van spuitgietzink.

 → Prijswinnend ontwerp.

Het oppervlak van de Sigma60 ligt gelijk aan het 
wandoppervlak, zodat niets de harmonieuze look 
verstoort.
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Geberit Sigma70.
Verfijnde elegantie.

 → Vier kleurvarianten.

 → Plaat gemaakt van glas of rvs.

 → Ook verkrijgbaar zonder front, ter vrije invulling.

 → Waterbesparende 2-toets spoeling.

 → Lichte bediening.

 → Makkelijk schoon te maken, ononderbroken oppervlak.

 → Zwevend, randloos ontwerp.

geborsteld rvszwart glasumbra glaswit glas
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Geberit Tango.
Recht en minimalistisch.

 → Acht kleurvarianten.

 → Waterbesparende spoel-stop spoeling.

 → Basis unit gemaakt van duurzaam spuitgietzink.

 → Ook verkrijgbaar als een bedieningsplaat voor urinoirs.

edelmessing

glans / mat chroom

satinox

palladium mat

alpien wit

glans chroom pergamon

mat chroom



22 23

Geberit Bolero.
Pure esthetiek.

 → Dertien kleurvarianten.

 → Waterbesparende 2-toets spoeling.

 → Ook verkrijgbaar als een bedieningsplaat voor urinoirs.

 → Gemaakt van hoogwaardig kunststof.

manhattan

glans- / glans chroom struc-
tuur

mat chroom →

pergamon star white

glans chroom

egeïsch

edelmessing

bahamabeige

satinoxedelweiss

alpien wit

gitzwart RAL 9005
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Perfecte coördinatie.
Geberit designfamilie. 

5

6

1 4

2

3

1 Geberit bedieningsplaat Sigma01 
2 Geberit bedieningsplaat Sigma10
3 Geberit bedieningsplaat Sigma20 
4 Geberit bedieningsplaat Sigma50 
5 Geberit bedieningsplaat Bolero 
6 Geberit bedieningsplaat Tango 

Wc en urinoirstuursystemen met een 
gecoördineerd ontwerp: het resultaat is een 
ontwerp dat als een rode draad door de 
hele badkamer loopt. De spoelsystemen 
voor urinoirs, die afgestemd zijn op de 
bedieningsplaten voor wc's, kunnen of met 
de hand worden bediend (pneumatisch) of 
via touch-free techniek (elektronisch, d.m.v. 
van infrarood gebruikersherkenning).  
Maar ze hebben allemaal één ding gemeen: 
gecoördineerd ontwerp.



26 27

Individueel ontwerp.
Uw badkamer, uw 
ontwerp.

Creëer een badkamer als geen ander met een ontwerp dat 
geheel van u is. Maak uw individuele badkamer met een  
selectie van productmaterialen en designs. Met de Geberit 
bedieningsplaten Sigma50 en sigma70 kunt u uw eigen 
ontwerp kiezen. Gebruik oppervlakken die perfect op uw 
badkamer zijn afgestemd of kies uw favoriete afbeelding. 
Uw creativiteit kent geen grenzen.

Geberit bedieningsplaat Sigma50 
Maak uw badkamer uniek. Het oppervlak waar u van 
houdt of uw favoriete foto als bedieningsplaat met alle 
voordelen van de Geberit bedieningsplaat Sigma50.

Geberit bedieningsplaat Sigma70 
Speel met productmaterialen en ontwerpen. De  
Geberit bedieningsplaat Sigma70 heeft geen toetsen 
en opent zodoende geheel nieuwe perspectieven  
voor ontwerpen en productmaterialen in de op maat 
ontworpen platen.
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Kies comfort.
Intelligente functies van 
Geberit.

Als u uw wc-spoeling kunt bedienen zonder iets aan te 
raken, als elegante kleureffecten de sfeer versterken 
tijdens uw verblijf in uw badkamer, of als onaangename 
geuren worden afgezogen, zelfs voordat iemand ze be-
merkt, dan betekent dit dat uw installateur de moderne 
techniek van Geberit sanitair in uw nieuwe badkamer 
geïnstalleerd heeft. En dat uw wc is voorzien van een 
elektra aansluiting.
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Geberit Sigma40.
Helder en zuiver.

 → Vijf kleurvarianten.

 → Waterbesparende 2-toets spoeling.

 → Oppervlak gemaakt van kunststof of hoogwaardig glas.

 → Geïntegreerde Geberit DuoFresh* geurafzuiging.

 → Koolstoffilter techniek.

 → Geïntegreerde toiletblokhouder voor inbouwreservoir.

 → Meervoudig prijswinnend ontwerp.

Simpelweg inwerpen:
de toiletblokhouder voor 
inbouwreservoir is discreet 
verscholen achter de bedienings-
plaat, waar het  gemakkelijk 
bereikbaar is.

Schone lucht dankzij koolstof: 
het voor de reiniging van de lucht verantwoordelijke 
koolstoffilter kan met een enkele klik worden 
vervangen.

Bij de aanraking van een toets verbetert u de 
lucht en uw humeur:
luchtzuivering met de Geberit 
bedieningsplaat Sigma40.

alpien wit gitzwart RAL 9005wit glaszwart glas umbra glas 

* Alleen in combinatie met het wc installatie element voor luchtzuivering.
 Elektra aansluiting nodig.
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Goede lucht,  
goede stemming.
Geuren afzuigen,  
lucht reinigen.

92% van de mensen zeggen dat reuk hun 
stemming beïnvloeden. Dat is een goede 
reden om ervoor te zorgen dat iemand die 
direct na een ander persoon de wc benut 
niet aan het kortste eind hoeft te trekken.
De oplossing is al lange tijd een 
standaardfunctie boven fornuizen en neemt 
nu ook de wacht in de wc's: een effectieve 
geurafzuiging. Ten slotte werkt het openen 
van ramen in de winter, brandende lucifers 
of het bedekken van geuren met verfris-
singssprays gewoon niet - dus gaat 
Geberit DuoFresh voor een andere aanpak 
door de geuren direct bij de bron af te 
zuigen: direct uit het closet. 

De lucht wordt grondig in een koolstoffilter 
gereinigd. In de tussentijd transporteert 
een stille ventilator de gereinigde lucht 
terug in de ruimte. 

Het systeem geeft alleen aan wanneer het 
koolstoffilter moet worden vervangen - en 
dit is iets wat gemakkelijk gedaan kan 
worden, met één klik krijgt u toegang tot de 
ruimte achter de uitklapbare 
bedieningsplaat.Onaangename geuren worden 

direct bij de bron weggenomen.

Het koolstoffilter en 
de toiletblokhouder voor 
het inbouwreservoir zijn gemakke-
lijk toegankelijk via de bedienings-
plaat Sigma40.

Een stille ventilator transporteert 
de gereinigde lucht terug in de 
ruimte.

De lucht wordt grondig door het 
koolstoffilter gereinigd.
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BIld???

Toiletblokhouder voor inbouwreservoir.
Hygiënische frisheid.

Klap de bedieningsplaat open, plaats het blokje, sluit de plaat.  
Zo eenvoudig is het om hygiënische frisheid te garanderen met de 
toiletblokhouder voor inbouwreservoir. De toiletblokhouder is 
geschikt voor Sigma01 t/m Sigma50 en kan zelfs achteraf worden 
geïnstalleerd. Het voert het stortbakblokje via een glijbaan naar een 
vaste positie onder het wateroppervlakte in het reservoir. Eenmaal 
daar aangekomen, lost het langzaam op en zorgt voor hygiëne en 
frisheid bij elke spoeling in het hele closet. De stortbakblokjes zijn 
verkrijgbaar bij uw supermarkt of drogist in de buurt.

1 Het kan niet eenvoudiger: klap de 
bedieningsplaat naar u toe open.

2 Plaats het stortbakblokje in de 
toiletblokhouder achter de 
bedieningsplaat.

3 Sluit de plaat en geniet van de 
hygiëne bij elke spoeling.

2

3

1
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Spoelen zonder 
aanraken.
Elektronische hygiëne.

Uit recente onderzoeken is gebleken dat steeds meer 
mensen bezwaren hebben om de spoeling 
handmatig te activeren - daarom zijn ze steeds meer op 
zoek naar sanitairtechniek met touch-free 
bediening. Door het aanbieden van elektronische wc 
stuursystemen die infrarood sensoren gebruiken heeft 
Geberit een oplossing die aan deze groeiende vraag 
voldoet. Het enige wat nodig is, is een elektra aansluiting.
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Geberit Sigma10.
Rondom schoon.

 → Zeven kleurvarianten.

 → Elektronische spoeling met sensorgestuurde 
inschakelfunctie.

 → Waterbesparende 2-toets spoeling.

 → Netaansluiting of batterijvoeding.

 → Mogelijkheid van extra mechanische spoelactivering.

 → Ook verkrijgbaar als een bedieningsplaat voor urinoirs.

 → In rvs ook vergrendelbaar verkrijgbaar.

rvs geborsteld / gepolijstwit / mat chroom

mat / glans chroom

wit / goud

glans- / mat chroom

wit / glans chroom 

zwart / glans chroom
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Geberit Sigma80.
Lichtend voorbeeld.

 → Twee kleurvarianten.

 → Waterbesparende 2-toets spoeling.

 → Oppervlak gemaakt van hoogwaardig glas.

 → Duurzame LED-verlichting in vijf kleuren.

 → Sensorgestuurde inschakelfunctie.

 → Meervoudig prijswinnend ontwerp.

Een kleurenschema die bij uw stemming past
Wanneer u de wc nadert tonen twee lichtbalken in  
vijf selecteerbare kleuren de positie van de  
spoelbediening.
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Pure prestaties.
Het Omega assortiment van 
Geberit.

Als u wilt dat een wc bedieningsplaat uitzonderlijk kleine 
afmetingen heeft en een elegante uitstraling biedt, dan is 
het Omega assortiment bedieningsplaten de juiste keuze 
voor u. Afhankelijk van de beschikbare ruimte kunnen deze 
hoogwaardige platen aan de voorkant of bovenop het 
reservoir worden bevestigd. Een waterbesparende 2-toets 
spoeling is net zo goed een standaard onderdeel van het 
ontwerp als de eersteklas productmaterialen en de duur-
zame oppervlakken.
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Geberit Omega20.
Mooi afgerond.

 → Zes kleurvarianten.

 → Verbluffend kleine maatvoering.

 → Waterbesparende 2-toets spoeling.

 → Ronde toetsen met contrasterende ringen.

 → Voor front- of planchetbediening.

glans- / mat /  glans chroom

wit / mat chroom / mat chroom

mat- / glans- / mat chroom

wit / glans chroom / wit

zwart / glans chroom / zwart

wit / goud / wit

getoond in werkelijke grootte = 25% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma20.25%
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Geberit Omega30.
Gewoon klein!

 → Zes kleurvarianten.

 → Verbluffend kleine maatvoering.

 → Waterbesparende 2-toets spoeling.

 → Gemaakt van hoogwaardig kunststof.

 → Voor front- of planchet bediening.

mat / glans- / mat chroom

wit / mat chroom / wit

zwart / glans chroom / zwart

wit / goud / wit

glans- / mat / glans chroom

wit / glans chroom / wit

getoond in werkelijke grootte = 25% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma20.25%
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Geberit Omega60.
Klein en vlak.

 → Vier kleurvarianten.

 → Keuze uit glas of metaal oppervlakken.

 → Waterbesparende 2-toets spoeling.

 → Uiterst kleine maatvoering.

 → Vlak geïntegreerd met het betegelde oppervlak.

 → Basis unit gemaakt van duurzaam spuitgietzink.

 → Voor front- of planchetbediening.

zwart glas umbra glasgeborsteld chroom wit glas

getoond in werkelijke grootte = 48% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma20.48%
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De installateurs die in 1964 Geberit inbouwreservoirs installeerden 
waren hun tijd ver vooruit. En dat zijn ze vandaag de dag nog steeds: 
onze inbouwreservoirs zijn uitgerust om aan de wensen van morgen te 
voldoen. Geoptimaliseerde stromingsgedrag zorgt voor grondig spoelen 
van het wc-keramiek. Innovatieve bodemventielen met een spoel-stop of 
2-toets spoeling functie helpen om water te besparen. De 
Geberit DuoFresh geurafzuiging houdt de lucht gezuiverd en de 
toiletblokhouder voor inbouwreservoir het closet schoon. Dankzij de 
mantelbuizen en elektra punten, die de verborgen aansluiting van een 
Geberit AquaClean douchewc mogelijk maken, vindt u een oplossing die 
telkens een geheel nieuwe klasse van comfort biedt. 

Geberit biedt niet alleen dit, maar biedt ook eerste klas kwaliteit met 
onderdelen zekerheid voor 25 jaar. Geen wonder dat meer dan 60 miljoen 
Geberit inbouwreservoirs in de afgelopen 50 jaar wereldwijd 
geïnstalleerd zijn.

Geberit inbouwreservoirs.
Het beste is wat je niet ziet.

1 Geïntegreerde mantelbuizen voor de 
verborgen wateraansluiting met een Geberit 
AquaClean douchewc. Dus uitermate geschikt 
voor de toekomstige installatie.

2 Aftakking voor Geberit DuoFresh 
geurafzuiging. 

3 Modern bodemventiel voor waterbesparende 
2-toets spoeling.

4 Praktische toiletblokhouder voor 
inbouwreservoir.

5 Voorbereide positie voor een elektra 
aansluiting.

1

3

5

4

In deze dagen kan de 
spoeltechniek verborgen 
zitten achter betegelde 
wanden - een oplossing 
dat hygiënischer, veiliger 
is en een ongeëvenaarde 
stabiliteit biedt. Geberit 
installatiesystemen 
maken dit allemaal 
mogelijk - inclusief 
luchtzuivering 
rechtstreeks uit het 
closet. 

Geberit
Sigma 12 cm (UP320)
WS1000920110209

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

www.wellonline.eu
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Fenster

1 Comfortabele Geberit 
AquaClean Sela douchewc.

2 Touch-free Geberit bedieningsplaat 
Sigma80.

3 Geberit Sigma40 bedieningsplaat 
met geurafzuiging voor DuoFresh 
inbouwreservoir.

1 2

3

Wc's van vandaag zijn bij de tijd. Elektra 
aansluiting is vandaag de dag de standaard.

Een elektra aansluiting voor de wc 
is vandaag de dag een 
vanzelfsprekende functie. Per slot 
van rekening verwacht u van uw 
badkamer dat het uw veranderende 
behoeften weerspiegelt en aan de 
lifestyle trends voldoet die de 
toekomst waarschijnlijk zal 
brengen. In de Geberit installatie 
elementen voor wc's zult u alles 
volledig voorbereid voor de 
toekomst vinden. Het is dus 
geschikt voor alle combinaties die 
u wilt maken, zoals het aanpassen 
van een Geberit AquaClean 
douchewc of het installeren van de 
gekleurde LED met uigevoerde 
Geberit Sigma80 touch-free  
bedieningsplaat.

 → Meer dan 50 jaar miljoenen keren 
bewezen.

 → Bekroond met de Blauwe Engel voor 
zuinig waterverbruik.

 → Toppunten op het WELL efficiëntie label.

 → Toiletblokhouder voor inbouwreservoirs 
(als optie verkrijgbaar).

 → Onderdelen zekerheid voor 25 jaar.

 → Volledig voorbereid voor de DuoFresh 
geurafzuiging (als optie verkrijgbaar).

 → Volledig voorbereid voor de aansluiting 
van een Geberit AquaClean douchewc.



54 55

WELL - kwaliteitslabel voor het behoud van 
natuurlijke grondstoffen.
Herken efficiëntie in één oogopslag.

Iets dat al lang een standaardfunctie is bij 
huishoudelijke apparaten wordt nu ook in de 
sanitaire wereld geaccepteerd: het nieuwe "Water 
Efficiency Label (WELL)" maakt het voor u eenvou-
diger om efficiënte, waterbesparende kranen en 
sanitair uitrusting te kiezen. Nu kunt u in een 
oogopslag zien welke producten voldoen aan de 
huidige normen voor het behoud van onze kostbare 
watervoorraden. De markering op de etiketten is 
gebaseerd op de bekende EU energielabels voor 
huishoudelijke apparaten.Meerdere Geberit produc-
ten zijn al geklasseerd met het Water Efficiency Label. 
Van producten die ontworpen zijn voor particuliere 
gebruikers wordt verwacht dat ze extra voordelen 
bieden zowel door het verstrekken van comfort-
functies als ook voor het beschikbaar maken van 
water voor wellness toepassingen thuis. Dit label is 
een reactie op het groeiende milieubewustzijn van 
de gebruikers en zullen het veel gemakkelijker 
maken om in de toekomst de juiste producten voor 
uw eigen behoeften snel te kiezen.

Geberit
WC control (Mambo)
WS1001020110209

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

www.wellonline.eu

Geberit
Sigma 12 cm (UP320)
WS1000920110209

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

www.wellonline.eu



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
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Contactgegevens:

www.gernova.nl



