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DEN INNOVATIVE
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TIL TOILETTER

DEN INNOVATIVE
LUGTUDSUGNING TIL TOILETTER

HVORDAN FUNGERER DET?
Det keramiske filter og indsatsen til
Geberit DuoFresh sticks er med
deres placering bag
betjeningspladen inden for
rækkevidde.

Det keramiske filter renser luften
grundigt. Den lydsvage blæser
leder den rensede luft tilbage i
rummet.

Det indbyggede LED-orienteringslys
giver en ekstra fordel. Lige under
betjeningspladen viser et blødt lys
dig hen til toilettet – helt perfekt.

Ubehagelige lugte fjernes direkte
ved kilden.

KAN ANVENDES MED NEDENSTÅENDE GEBERIT SIGMA BETJENINGSPLADER

Geberit Sigma01

Geberit Sigma10

Geberit Sigma20

Geberit Sigma21

Geberit Sigma30

Geberit Sigma50

SÅDAN KOMBINERES
DIN DUOFRESH
LØSNING.

DuoFresh modul

Strømforsyning

(vælg i skemaet)

Betjeningsplade

Samleboks til
strømforsyning
(vælg i skemaet)

Standard Duofix
installationselement

LØSNINGER

Geberit DuoFresh lugtudsugning
Geberit DuoFresh lugtudsugning
med automatisk aktivering og indsats med manuel aktivering og indsats
til Geberit DuoFresh sticks
til Geberit DuoFresh sticks
Blankforkromet

Artikelnummer
VVS nummer

Antracitgrå

Strømforsyning

Indsats til Geberit
DuoFresh sticks

115.050.21.1

115.051.21.1

115.062.21.1

617060934

617060944

617060954

Pris ex. moms

2.889,00

2.355,00

599,00

Artikelnummer

115.050.BZ.1

115.051.BZ.1

115.062.BZ.1

VVS nummer

617060932

617060942

617060952

Pris ex. moms

2.825,00

2.291,00

536,00

Artikelnummer

243.971.00.1

-

VVS nummer

617018810

-

Pris ex. moms

614,00

-

TILBEHØR
Artikelnummer
DuoFresh sticks

Filter til lugtudsugning

244.180.00.1

244.180.00.1

244.180.00.1

VVS nummer

617060989

617060989

617060989

Pris ex. moms

43,10

43,10

43,10

Artikelnummer

243.970.00.1

243.970.00.1

-

VVS nummer

617060987

617060987

-

Pris ex. moms

384,00

384,00

-

TILBEHØR TIL STRØMFORSYNING:
Standardinstallation,
strømforsyning ved siden af
toiletskålen

244.999.00.1

-

VVS nummer

617018825

-

Pris ex. moms

249,00

-

Artikelnummer

244.120.00.1

-

VVS nummer

617018820

-

Pris ex. moms

508,00

-

Boks til strømforsyning ifm.
installation af et Geberit
AquaClean douchetoilet

Artikelnummer

242.837.00.1

-

Geberit montageboks IP66

VVS nummer

617018815

-

Pris ex. moms

655,00

-

Installationssæt med
montageboks til montering af
Geberit DuoFresh modul.

Enhed til strømforsyning
Installation inde i skålen
Geberit montageboks IP66

Artikelnummer

Tilbehør bestilles når DuoFresh sticks og filter skal udskiftes.

DEN INNOVATIVE
LUGTUDSUGNING TIL TOILETTER
Geberit DuoFresh modulet er en innovativ og effektiv løsning til at fjerne lugte fra
toiletter. Det gør den ved at udsuge luften direkte fra toilettet gennem skyllerøret
og skyllegarnituren, hvorefter den renser den med et keramisk bikagefilter.
Lugtudsugningssystemet kan nemt installeres i alle Geberit Sigma cisterner og kan
kombineres med næsten alle betjeningsplader fra Sigma sortimentet. Hvis der findes
en egnet cisterne og nettilslutning, kan det også nemt eftermonteres.

FUNKTIONER OG FORDELE

↑
Det keramiske filter og indsatsen til
DuoFresh sticks er med deres placering
bag betjeningspladen inden for
rækkevidde.

↑
Det keramiske filter renser luften grundigt. Den støjsvage ventilator blæser den
rensede luft tilbage ind i rummet.

↑
Det indbyggede LED-orienteringslys
giver en ekstra fordel. Lige under
betjeningspladen viser et blødt lys dig
hen til toilettet – helt perfekt.

FRISKHED PÅ BADEVÆRELSET PÅ DEN LETTE MÅDE:

Træk betjeningspladen til siden, sæt din DuoFresh stick i, og luk pladen. Så nemt er det at sikre flere ugers hygiejnisk
friskhed med indsatsen til DuoFresh stick. Den valgfrie indsats egner sig til de fleste Geberit betjeningsplader i Sigma
sortimentet og kan endda installeres af en VVS-installatør på et senere tidspunkt. Den leder din DuoFresh stick ned ad
en rende til en fast position under overfladen af vandet i cisternen. Her opløses din DuoFresh stick langsomt og sikrer
hygiejne og renhed med alle skyl i hele WC-skålen, ligesom den giver en frisk duft.
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