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MERE FLEKSIBILITET 
PÅ BADEVÆRELSET
GEBERIT MONOLITH  
CISTERNEMODULER

Vil du skabe markante ændringer på dit 
badeværelse uden af miste en eksisterende 
væg?

Med et Geberit Monolith modul behøver du ikke 
gå på kompromis. Du får et enestående design 
såvel som funktionalitet og produktmaterialer af 
høj kvalitet samt innovativ teknologi.

Geberit Monolith moduler åbner op for et væld 
af muligheder til indretning af badeværelset 
og kan kombineres med de fleste standard 
sanitetsprodukter.
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ET SKINNENDE LYS  
PÅ BADEVÆRELSET 

STILLE

Blæser til lugtudsugning.

INTELLIGENT

Sensorkontrolleret 
tilkoblingsfunktion.

EFFEKTIV

Keramisk filter til 
lugtudsugning.

STEMNINGSFULDT

Orienteringslys i 
forskellige farver.

FØLSOM

Lysstyrkesensor til 
registrering af dag/nat.

BÆREDYGTIG

Dobbeltskyl med 
SoftTouch skyl 
(elektronisk).
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↑

GEBERIT MONOLITH PLUS sandgrå

←

INTEGRERET LUGTUDSUGNING

Luft suges ud direkte fra 
toiletskålen og sendes tilbage i en 
behagelig og frisk tilstand.

←

SOFT-TOUCH-AKTIVERING AF SKYL

Et blidt tryk er nok til at aktivere 
skyllet på Geberit Monolith Plus 
cisternemodulet. 

↑

GEBERIT MONOLITH PLUS skifer

↑

GEBERIT MONOLITH PLUS sort

FUNKTIONER TIL STØRRE KOMFORT
Cisternemodulet Geberit Monolith Plus tilbyder avanceret skyl-
leteknik til toiletter. Skyllestyringen udløses ved at trykke blidt 
på sensorknapperne. Et diskret orienteringslys, der kan konfi-
gureres i syv forskellige farver efter din smag og dit humør, viser 
dig også vejen til toilettet om natten. En integreret lugtudsug-
ningstilslutning absorberer lugtene direkte i toiletskålen og sik-
rer, at intet ødelægger friskheden i dit badeværelse.

ATTRAKTIVE OVERFLADER TIL  
STØRRE DESIGNFLEKSIBILITET
Fronten af sikkerhedsglas fås i farverne hvid, sort, lava og sand-
grå. Frontpanelet fås også i stentøj i beton-look og i skifer-look. 
Sidepanelerne i anodiseret farveløs aluminium er kombineret 
med overfladerne hvid, sandgrå og stentøj i beton-look og side-
panelerne i sort krom er kombineret med overfladevarianterne 
lava, sort og stentøj i skifer-look.

GEBERIT MONOLITH PLUS FARVER

aluminium

sort krom

SIDEPANELER FRONTPANEL

sandgrå beton-look

lava skifer-looksort

hvid
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SKYLLETEK-
NIK MED ET 
STILFULDT  
DESIGN
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←

VANDBESPARENDE

Dobbeltskyl til lille og stor 
skyllemængde.

↑

Geberit Monolith cisternemodul til 
toiletter

↑

Geberit Monolith cisternemodul til 
bideter

ET ATTRAKTIVT ALTERNATIV
Geberit Monolith cisternemodul til toiletter kombine-
rer moderne skylleteknik med et stilfuldt design. Dob-
beltskyllet sikrer et tilstrækkeligt og vandbesparende 
skyl. Eksklusive overflader af glas eller stentøj og 
børstet aluminium eller sort krom udgør attraktive 
højdepunkter i nybyggeri og ved renoveringer, for 
eksempel som erstatning for en gammel cisterne 
foran væggen. 

MODULER TIL HELE BADEVÆRELSET
Matchende cisternemoduler til bideter gør det muligt 
at skabe badeværelser med et sammenhængende 
design.  
Geberit Monolith til bideter er udstyret med en hånd-
klædeholder. 

←

ELEGANT FINISH

Overflader lavet af glas eller stentøj 
og aluminium. På billedet: Glas lava 
og aluminium sort krom.
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VEJLEDNING TIL VALG  
AF RETTE PRODUKT  
EFTER AFLØBSFORHOLD

X <15cm
X = 15-25*

*Afhængig af toiletskål
Y = 18 ±1

Monolith  
101cm

Standard

131.001.JV.5

Alt inkluderet

Bestil tilbehør 
131.081.11

Bestil tilbehør 
131.083.16131.001.00.5

131.001.JK.5

131.001.JL.5

131.001.SI.5

131.001.SJ.6

131.001.SL.5

Monolith  
101cm

Plus

131.201.JV.5

131.201.00.5

131.201.JK.5

131.201.JL.5

131.201.SI.5

131.201.SJ.6

Monolith  
101cm

Plus

131.202.JV.5
Bestil tilbehør 
131.082.11.1

Alt inkluderet

131.202.00.5

131.202.JK.5

131.202.JL.5

131.202.SI.5

131.202.SJ.6

Monolith  
114cm

Standard

131.033.JV.5

131.033.00.5

131.033.JK.5

131.033.JL.5

131.033.SI.5

131.033.SJ.6

Monolith  
114cm

Plus

131.233.JV.5

131.233.00.5

131.233.JL.5

131.233.JK.5

131.233.SI.5

131.233.SJ.6

X X Y
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←

Monolith modul til 
gulvstående toilet, 
H114 cm

←

Monolith modul til 
gulvstående toilet, 
H101 cm

Monolith moduler til gulvstående toiletter (back-to-wall) passer til de fleste toiletskåle, 
men vi anbefaler, at man anvender Geberits egne gulvstående toiletter, der er testet 
og kompatible med Monolith modulerne.

GULVSTÅENDE BACK-TO-WALL  
TOILETTER TIL MONOLITH

GEBERIT 
CITTERIO 

GEBERIT 
ICON

GEBERIT 
ICON SQUARE

GEBERIT 
SMYLE SQUARE

GEBERIT 
ACANTO

GEBERIT 
AQUACLEAN TUMA 
CLASSIC/COMFORT
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VEJLEDNING TIL VALG  
AF RETTE PRODUKT 
EFTER AFLØBSFORHOLD

Y = 25±1cm Y = variabel X = 6-34cm

Monolith  
101cm

Standard

131.021.JV.5

Alt inkluderet

Bestil tilbehør Bestil tilbehør
131.088.29.1

131.021.00.5

131.021.SL.5

131.021.SJ.6

131.021.JK.5

131.021.JL.5

131.021.SI.5

Monolith  
101cm

Plus

131.221.JV.5

131.221.00.5

131.221.JK.5

131.221.JL.5

131.221.SI.5

131.221.SJ.6

Monolith  
114cm

Standard

131.031.JV.5

131.031.00.5

131.031.JK.5

131.031.JL.5

131.031.SI.5

131.031.SJ.6

Monolith  
114cm

Plus

131.231.JV.5

131.231.00.5

131.231.JK.5

131.231.JL.5

131.231.SI.5

131.231.SJ.6

←

Monolith modul til 
væghængt toilet, 
H114 cm

←

Monolith modul til 
væghængt toilet, 
H101 cm
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Monolith moduler til væghængte toiletter passer til de fleste toiletskåle, men vi anbefaler, 
at man anvender Geberits egne væghængte toiletter, der er testet og kompatible med 
Monolith modulerne.

VÆGHÆNGTE TOILETTER TIL MONOLITH

Væghængte toiletter  
der passer til Monolith 
101 og 114 cm

Væghængte toiletter der kun 
passer til Monolith 101 cm
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GEBERIT 
ICON

GEBERIT 
XENO2

GEBERIT 
ACANTO

GEBERIT 
SMYLE

GEBERIT 
RENOVA

GEBERIT 
ONE

GEBERIT 
RENOVA PLAN

GEBERIT 
CITTERIO

IFO SPIRA 
ART

GEBERIT  
AQUACLEAN TUMA  
CLASSIC/COMFORT

IFO CERAIFO SIGN ART IFO SIGN

GEBERIT  
AQUACLEAN MERA  
CLASSIC/COMFORT

GEBERIT 
AQUACLEAN 

SELA

IFO SPIRA



GODT AT VIDE NÅR 
DU PLANLÆGGER  
EN MONOLITH LØSNING

Nogle back-to-wall toiletskåle passer ikke så godt 
med Monolith modulerne. Såfremt du har valgt et 
back-to-wall toilet fra en anden producent, skal du 
følge denne tegning:

Monolith modulerne har et integreret lugtudsug-
ningssystem. Uren luft suges gennem vandindløbs-
røret på toilettet. Alle Geberit og Ifö toiletter er 
kompatible med dette lugtudsugningssystem. Væl-
ges en toiletskål fra en anden producent, skal du 
dog være opmærksom på, om det er kompatibelt 
med lugtudsugningssystemet.

Vandtilslutning til Monolith moduler – er altid nemt og skjult. Alle 
tilslutningsdele er inkluderet i modulet. Hvis der ønskes synlig 
vandtilslutning, skal varenummer131.071.21.1 bestilles som 
tilbehør.

Hvis du har et Monolith Plus sanitetsmodul, anbefaler vi at skifte 
det keramiske filter ud efter et års brug - og løbende derefter. 
Bestil venligst bikagefiler type3 med varenummeret 
242.999.00.1.

Godt at vide
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GEBERIT MONOLITH INSTALLATIONSEGENSKABER

↑
To justeringsskruer gør det nemt at montere 
Monolith modulet på ujævne overflader.

↑
Forstærket vandtilslutningsslange kan 
monteres uden at fjerne cisternen - hvilket 
gør monteringen endnu hurtigere.

↑
Monteringshøjden kan justeres op til 7 cm, og 
der er ikke brug for yderligere værktøj eller 
udstyr.

↑
Monteringsbeslagene er grundigt 
testet og sikrer stabil montering af 
installationsrammen på vægkonstruktionen.

Monolith modulet er opbygget på samme måde som vores klassiske Geberit 
Duofix installationselement.

Modulerne kan installeres på mange måder, hvilket er særligt vigtigt ved 
renovering af badeværelser. Her er hverken sokkel eller vandtilslutning på 
besværlige steder.
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400
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.JK.5 617015623 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JL.5 617015622 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.SJ.6 617015621 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

401
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.00.5 617015628 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JV.5 617015626 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Kan kombineres med
• Geberit AquaClean Mera Comfort douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Mera Classic douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Sela douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Comfort douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Classic væghængt douchetoilet → s. 394
• Geberit iCon væghængt toilet, skjult montering, Rimfree → s. 296
• Geberit Renova væghængt toilet, delvist skjult montering, Rimfree → s. 322

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

402
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.021.JK.5 617010223 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.021.JL.5 617010222 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.021.SI.5 617010200 Frontpanel: Glas hvid
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.021.SJ.6 617010221 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.021.SL.5 617010220 Frontpanel: Glas mint
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Skyllemængde kan justeres • Vandtilslutning forneden • 
Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig 

403
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.021.00.5 617010228 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.021.JV.5 617010226 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Skyllemængde kan justeres • Vandtilslutning forneden • 
Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig 
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400
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.JK.5 617015623 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JL.5 617015622 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.SJ.6 617015621 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

401
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.00.5 617015628 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JV.5 617015626 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Kan kombineres med
• Geberit AquaClean Mera Comfort douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Mera Classic douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Sela douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Comfort douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Classic væghængt douchetoilet → s. 394
• Geberit iCon væghængt toilet, skjult montering, Rimfree → s. 296
• Geberit Renova væghængt toilet, delvist skjult montering, Rimfree → s. 322

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

402
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.021.JK.5 617010223 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.021.JL.5 617010222 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.021.SI.5 617010200 Frontpanel: Glas hvid
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.021.SJ.6 617010221 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.021.SL.5 617010220 Frontpanel: Glas mint
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Skyllemængde kan justeres • Vandtilslutning forneden • 
Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig 

403
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.021.00.5 617010228 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.021.JV.5 617010226 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Skyllemængde kan justeres • Vandtilslutning forneden • 
Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig 

15



400
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.JK.5 617015623 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JL.5 617015622 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.SJ.6 617015621 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

401
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.00.5 617015628 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JV.5 617015626 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Kan kombineres med
• Geberit AquaClean Mera Comfort douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Mera Classic douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Sela douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Comfort douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Classic væghængt douchetoilet → s. 394
• Geberit iCon væghængt toilet, skjult montering, Rimfree → s. 296
• Geberit Renova væghængt toilet, delvist skjult montering, Rimfree → s. 322

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

404
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.221.JK.5 617015523 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.221.JL.5 617015522 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.221.SI.5 617015500 Frontpanel: Glas hvid
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.221.SJ.6 617015521 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning forneden • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig 

405
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.221.00.5 617015528 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.221.JV.5 617015526 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning forneden • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig 

16 



400
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.JK.5 617015623 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JL.5 617015622 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.SJ.6 617015621 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

401
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.00.5 617015628 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JV.5 617015626 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Kan kombineres med
• Geberit AquaClean Mera Comfort douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Mera Classic douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Sela douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Comfort douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Classic væghængt douchetoilet → s. 394
• Geberit iCon væghængt toilet, skjult montering, Rimfree → s. 296
• Geberit Renova væghængt toilet, delvist skjult montering, Rimfree → s. 322

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

404
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.221.JK.5 617015523 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.221.JL.5 617015522 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.221.SI.5 617015500 Frontpanel: Glas hvid
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.221.SJ.6 617015521 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning forneden • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig 

405
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.221.00.5 617015528 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.221.JV.5 617015526 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning forneden • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig 

17



400
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.JK.5 617015623 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JL.5 617015622 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.SJ.6 617015621 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

401
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.00.5 617015628 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JV.5 617015626 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Kan kombineres med
• Geberit AquaClean Mera Comfort douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Mera Classic douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Sela douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Comfort douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Classic væghængt douchetoilet → s. 394
• Geberit iCon væghængt toilet, skjult montering, Rimfree → s. 296
• Geberit Renova væghængt toilet, delvist skjult montering, Rimfree → s. 322

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

406
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 114 CM, FRONTPANELER AF GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.031.JK.5 617011123 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.031.JL.5 617011122 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.031.SI.5 617011100 Frontpanel: Glas hvid
Sidepanel: Aluminium

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.031.SJ.6 617011121 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Skyllemængde kan justeres • Vandtilslutning bag midt-
på • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig • Vandtilslutning forneden 

407
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 114 CM, FRONTPANELER AF 
STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.031.00.5 617011128 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.031.JV.5 617011126 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Skyllemængde kan justeres • Vandtilslutning bag midt-
på • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig • Vandtilslutning forneden 

18 



400
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.JK.5 617015623 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JL.5 617015622 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.SJ.6 617015621 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

401
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.00.5 617015628 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JV.5 617015626 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Kan kombineres med
• Geberit AquaClean Mera Comfort douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Mera Classic douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Sela douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Comfort douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Classic væghængt douchetoilet → s. 394
• Geberit iCon væghængt toilet, skjult montering, Rimfree → s. 296
• Geberit Renova væghængt toilet, delvist skjult montering, Rimfree → s. 322

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

406
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 114 CM, FRONTPANELER AF GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.031.JK.5 617011123 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.031.JL.5 617011122 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.031.SI.5 617011100 Frontpanel: Glas hvid
Sidepanel: Aluminium

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.031.SJ.6 617011121 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Skyllemængde kan justeres • Vandtilslutning bag midt-
på • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig • Vandtilslutning forneden 

407
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 114 CM, FRONTPANELER AF 
STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.031.00.5 617011128 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.031.JV.5 617011126 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Skyllemængde kan justeres • Vandtilslutning bag midt-
på • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig • Vandtilslutning forneden 

408
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 114 CM, FRONTPANELER AF 
GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.231.JK.5 617016623 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.231.JL.5 617016622 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.231.SI.5 617016600 Frontpanel: Glas hvid
Sidepanel: Aluminium

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.231.SJ.6 617016621 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning bag midtpå • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig • Vandtilslutning forneden 

19



400
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.JK.5 617015623 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JL.5 617015622 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.SJ.6 617015621 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

401
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.00.5 617015628 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JV.5 617015626 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Kan kombineres med
• Geberit AquaClean Mera Comfort douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Mera Classic douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Sela douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Comfort douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Classic væghængt douchetoilet → s. 394
• Geberit iCon væghængt toilet, skjult montering, Rimfree → s. 296
• Geberit Renova væghængt toilet, delvist skjult montering, Rimfree → s. 322

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

408
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 114 CM, FRONTPANELER AF 
GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.231.JK.5 617016623 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.231.JL.5 617016622 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.231.SI.5 617016600 Frontpanel: Glas hvid
Sidepanel: Aluminium

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.231.SJ.6 617016621 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning bag midtpå • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig • Vandtilslutning forneden 

409
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 114 CM, FRONTPANELER AF 
STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.231.00.5 617016628 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.231.JV.5 617016626 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning bag midtpå • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig • Vandtilslutning forneden 

410
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 101 CM, FRONTPANELER 
AF GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.203.JK.5 617015323 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.203.JL.5 617015322 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.203.SJ.6 617015321 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • 
Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • 
Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienterings-
lyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan 
skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i 
cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 101 CM, FRONTPANELER 
AF STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.203.00.5 617015328 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.203.JV.5 617015326 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • 
Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • 
Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienterings-
lyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan 
skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i 
cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

20 



400
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.JK.5 617015623 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JL.5 617015622 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.SJ.6 617015621 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

401
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.00.5 617015628 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JV.5 617015626 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Kan kombineres med
• Geberit AquaClean Mera Comfort douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Mera Classic douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Sela douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Comfort douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Classic væghængt douchetoilet → s. 394
• Geberit iCon væghængt toilet, skjult montering, Rimfree → s. 296
• Geberit Renova væghængt toilet, delvist skjult montering, Rimfree → s. 322

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

408
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 114 CM, FRONTPANELER AF 
GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.231.JK.5 617016623 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.231.JL.5 617016622 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.231.SI.5 617016600 Frontpanel: Glas hvid
Sidepanel: Aluminium

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.231.SJ.6 617016621 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning bag midtpå • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig • Vandtilslutning forneden 

409
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 114 CM, FRONTPANELER AF 
STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.231.00.5 617016628 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.231.JV.5 617016626 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning bag midtpå • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig • Vandtilslutning forneden 

410
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 101 CM, FRONTPANELER 
AF GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.203.JK.5 617015323 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.203.JL.5 617015322 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.203.SJ.6 617015321 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • 
Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • 
Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienterings-
lyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan 
skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i 
cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 101 CM, FRONTPANELER 
AF STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.203.00.5 617015328 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.203.JV.5 617015326 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • 
Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • 
Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienterings-
lyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan 
skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i 
cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 
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400
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.JK.5 617015623 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JL.5 617015622 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.SJ.6 617015621 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

401
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.00.5 617015628 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JV.5 617015626 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Kan kombineres med
• Geberit AquaClean Mera Comfort douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Mera Classic douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Sela douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Comfort douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Classic væghængt douchetoilet → s. 394
• Geberit iCon væghængt toilet, skjult montering, Rimfree → s. 296
• Geberit Renova væghængt toilet, delvist skjult montering, Rimfree → s. 322

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

410
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 101 CM, FRONTPANELER 
AF GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.203.JK.5 617015323 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.203.JL.5 617015322 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.203.SJ.6 617015321 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • 
Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • 
Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienterings-
lyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan 
skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i 
cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 101 CM, FRONTPANELER 
AF STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.203.00.5 617015328 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.203.JV.5 617015326 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • 
Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • 
Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienterings-
lyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan 
skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i 
cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

411
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.001.JK.5 617010123 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.001.JL.5 617010122 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.001.SI.5 617010100 Frontpanel: Glas hvid
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.001.SJ.6 617010121 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.001.SL.5 617010120 Frontpanel: Glas mint
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Skyl-
lemængde kan justeres • Vandtilslutning forneden • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig 

GEBERIT MONOLITH CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.001.00.5 617010128 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.001.JV.5 617010126 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Skyl-
lemængde kan justeres • Vandtilslutning forneden • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig 

413
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 101 CM, FRONTPANELER 
AF STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.202.00.5 617015228 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.202.JV.5 617015226 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • 
Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • 
Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienterings-
lyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan 
skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i 
cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning forneden • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig 
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400
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.JK.5 617015623 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JL.5 617015622 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.SJ.6 617015621 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

401
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.00.5 617015628 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JV.5 617015626 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Kan kombineres med
• Geberit AquaClean Mera Comfort douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Mera Classic douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Sela douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Comfort douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Classic væghængt douchetoilet → s. 394
• Geberit iCon væghængt toilet, skjult montering, Rimfree → s. 296
• Geberit Renova væghængt toilet, delvist skjult montering, Rimfree → s. 322

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

410
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 101 CM, FRONTPANELER 
AF GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.203.JK.5 617015323 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.203.JL.5 617015322 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.203.SJ.6 617015321 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • 
Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • 
Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienterings-
lyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan 
skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i 
cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 101 CM, FRONTPANELER 
AF STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.203.00.5 617015328 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.203.JV.5 617015326 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • 
Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • 
Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienterings-
lyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan 
skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i 
cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

413
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 101 CM, FRONTPANELER 
AF STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.202.00.5 617015228 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.202.JV.5 617015226 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • 
Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • 
Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienterings-
lyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan 
skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i 
cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning forneden • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig 
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400
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.JK.5 617015623 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JL.5 617015622 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.SJ.6 617015621 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

401
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.00.5 617015628 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JV.5 617015626 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Kan kombineres med
• Geberit AquaClean Mera Comfort douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Mera Classic douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Sela douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Comfort douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Classic væghængt douchetoilet → s. 394
• Geberit iCon væghængt toilet, skjult montering, Rimfree → s. 296
• Geberit Renova væghængt toilet, delvist skjult montering, Rimfree → s. 322

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

414
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 101 CM, FRONTPANELER 
AF GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.201.JK.5 617015123 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.201.JL.5 617015122 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.201.SI.5 617015100 Frontpanel: Glas hvid
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.201.SJ.6 617015121 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • 
Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • 
Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienterings-
lyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan 
skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i 
cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning forneden • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig 

415
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 101 CM, FRONTPANELER 
AF STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.201.00.5 617015128 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.201.JV.5 617015126 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • 
Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • 
Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienterings-
lyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan 
skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i 
cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning forneden • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig 

GEBERIT MONOLITH CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 114 CM, FRONTPANELER AF 
GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.033.JK.5 617011223 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.033.JL.5 617011222 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.033.SI.5 617011200 Frontpanel: Glas hvid
Sidepanel: Aluminium

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.033.SJ.6 617011221 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Skyl-
lemængde kan justeres • Vandtilslutning bag midtpå • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig • Vandtilslutning forneden 
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400
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.JK.5 617015623 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JL.5 617015622 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.SJ.6 617015621 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

401
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.00.5 617015628 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JV.5 617015626 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Kan kombineres med
• Geberit AquaClean Mera Comfort douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Mera Classic douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Sela douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Comfort douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Classic væghængt douchetoilet → s. 394
• Geberit iCon væghængt toilet, skjult montering, Rimfree → s. 296
• Geberit Renova væghængt toilet, delvist skjult montering, Rimfree → s. 322

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

414
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 101 CM, FRONTPANELER 
AF GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.201.JK.5 617015123 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.201.JL.5 617015122 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.201.SI.5 617015100 Frontpanel: Glas hvid
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.201.SJ.6 617015121 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • 
Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • 
Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienterings-
lyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan 
skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i 
cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning forneden • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig 

415
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 101 CM, FRONTPANELER 
AF STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.201.00.5 617015128 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.201.JV.5 617015126 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • 
Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • 
Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienterings-
lyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan 
skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i 
cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning forneden • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig 

GEBERIT MONOLITH CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 114 CM, FRONTPANELER AF 
GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.033.JK.5 617011223 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.033.JL.5 617011222 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.033.SI.5 617011200 Frontpanel: Glas hvid
Sidepanel: Aluminium

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.033.SJ.6 617011221 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Skyl-
lemængde kan justeres • Vandtilslutning bag midtpå • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig • Vandtilslutning forneden 
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400
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.JK.5 617015623 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JL.5 617015622 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.SJ.6 617015621 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

401
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.00.5 617015628 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JV.5 617015626 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Kan kombineres med
• Geberit AquaClean Mera Comfort douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Mera Classic douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Sela douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Comfort douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Classic væghængt douchetoilet → s. 394
• Geberit iCon væghængt toilet, skjult montering, Rimfree → s. 296
• Geberit Renova væghængt toilet, delvist skjult montering, Rimfree → s. 322

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

416
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 114 CM, FRONTPANELER AF 
STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.033.00.5 617011228 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.033.JV.5 617011226 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Skyl-
lemængde kan justeres • Vandtilslutning bag midtpå • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig • Vandtilslutning forneden 

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 114 CM, FRONTPANELER 
AF GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.233.JK.5 617016223 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.233.JL.5 617016222 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.233.SI.5 617016200 Frontpanel: Glas hvid
Sidepanel: Aluminium

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.233.SJ.6 617016221 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • 
Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • 
Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienterings-
lyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan 
skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding 
i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning bag midtpå • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig • 
Vandtilslutning forneden 

417
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 114 CM, FRONTPANELER 
AF STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.233.00.5 617016228 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.233.JV.5 617016226 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • 
Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • 
Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienterings-
lyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan 
skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding 
i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning bag midtpå • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig • 
Vandtilslutning forneden 

GEBERIT MONOLITH MODUL TIL BIDET, 101 CM, MED HÅNDKLÆDEHOLDER

Varenr. VVS nr. Farve / overflade

131.030.JK.5 617014123 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

131.030.JL.5 617014122 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

131.030.SI.5 617014110 Frontpanel: Glas hvid
Sidepanel: Aluminium

Egenskaber
Udligning af byggetolerancer mulig • Fastgørelsesafstand væghængt bidet 18 cm • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Front-
panel af glas (ESG) • Højde vægtilslutning 8–21 cm fra færdigt gulv • Fastgørelseshøjde væghængt bidet 35 ± 1 cm • Sidepaneler af børstet 
aluminium • Håndklædeholder blankforkromet • Selvstøttende • Vandtilslutning forneden 

131.030.SI.6 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom
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400
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.JK.5 617015623 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JL.5 617015622 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.SJ.6 617015621 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

401
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF 
STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.222.00.5 617015628 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

48 cm 101 cm 10,6 cm

131.222.JV.5 617015626 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

48 cm 101 cm 10,6 cm

Kan kombineres med
• Geberit AquaClean Mera Comfort douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Mera Classic douchetoilet væghængt → s. 392
• Geberit AquaClean Sela douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Comfort douchetoilet væghængt → s. 393
• Geberit AquaClean Tuma Classic væghængt douchetoilet → s. 394
• Geberit iCon væghængt toilet, skjult montering, Rimfree → s. 296
• Geberit Renova væghængt toilet, delvist skjult montering, Rimfree → s. 322

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm 
• Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsug-
ning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeri-
dentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk 
filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af 
lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel 
kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig 

416
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

Geberit Monolith

GEBERIT MONOLITH CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 114 CM, FRONTPANELER AF 
STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.033.00.5 617011228 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.033.JV.5 617011226 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Skyl-
lemængde kan justeres • Vandtilslutning bag midtpå • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig • Vandtilslutning forneden 

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 114 CM, FRONTPANELER 
AF GLAS

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.233.JK.5 617016223 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.233.JL.5 617016222 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.233.SI.5 617016200 Frontpanel: Glas hvid
Sidepanel: Aluminium

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.233.SJ.6 617016221 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • 
Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • 
Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienterings-
lyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan 
skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding 
i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning bag midtpå • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig • 
Vandtilslutning forneden 

417
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikation samt sortimentet.  

I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 114 CM, FRONTPANELER 
AF STENTØJ

Varenr. VVS nr. Farve / overflade B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

131.233.00.5 617016228 Frontpanel: Stentøj skifer-look
Sidepanel: Aluminium sort krom

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

131.233.JV.5 617016226 Frontpanel: Stentøj beton-look
Sidepanel: Aluminium

50,5 cm 114 cm 10,6 cm

Egenskaber
Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • 
Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc‘et • 
Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienterings-
lyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan 
skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding 
i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning bag midtpå • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig • 
Vandtilslutning forneden 

GEBERIT MONOLITH MODUL TIL BIDET, 101 CM, MED HÅNDKLÆDEHOLDER

Varenr. VVS nr. Farve / overflade

131.030.JK.5 617014123 Frontpanel: Glas lava
Sidepanel: Aluminium sort krom

131.030.JL.5 617014122 Frontpanel: Glas sand-grå
Sidepanel: Aluminium

131.030.SI.5 617014110 Frontpanel: Glas hvid
Sidepanel: Aluminium

Egenskaber
Udligning af byggetolerancer mulig • Fastgørelsesafstand væghængt bidet 18 cm • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Front-
panel af glas (ESG) • Højde vægtilslutning 8–21 cm fra færdigt gulv • Fastgørelseshøjde væghængt bidet 35 ± 1 cm • Sidepaneler af børstet 
aluminium • Håndklædeholder blankforkromet • Selvstøttende • Vandtilslutning forneden 

131.030.SI.6 Frontpanel: Glas sort
Sidepanel: Aluminium sort krom
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Geberit A/S
Lægårdsvej 26
8520 Lystrup

T 86 74 10 86
kundeservice.dk@geberit.com

www.geberit.dk
www.geberit-aquaclean.dk
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