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“I FLERE ÅRTIER HAR BÆREDYGTIGHED 
VÆRET EN INTEGRERET DEL AF 
GEBERITS KULTUR. VORES FOKUS ER HER 
PÅ KONSISTENT OG REGELMÆSSIG IM-
PLEMENTERING MED MÅLBARE RESULTA-
TER.„
Christian Buhl, CEO

Alle disse aspekter spiller en rolle i at minimere brugen 
af energi og ressourcer, holde produkternes levetid 
og brugsperiode så høj som muligt, lukke materiale-
kredsløb og konstant øge brugen af genbrugsmate-
rialer.

PLAST SOM GARANTI FOR KVALITET
Hvad angår plast, er målet den mest ressourceeffek-
tive og økonomiske anvendelse af materialet som 
muligt ved fremstilling af produkter af høj kvalitet med 
en garanteret lang levetid. På denne måde giver plast 
mange fordele ud fra et bæredygtighedssynspunkt.
Under emballeringen sikrer Geberit, at produkterne 
er godt beskyttet, samtidig med at der bruges så lidt 
emballagemateriale som muligt. Vi bruger for det 
meste pap og undlader ekspanderet polystyren og 
anden plast, hvor det er muligt.

BINDENDE STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED
For 30 år siden fremlagde Geberit en indledende mil-
jøstrategi og begyndte at implementere specifikke 
tiltag. Gennem årene er denne strategi gradvist blevet 
udviklet til en omfattende strategi for bæredygtighed, 
der omfatter nuværende og fremtidige projekter, ini-
tiativer og aktiviteter. Strategien for bæredygtighed 
indeholder klare ansvarsområder med målbare mål-
sætninger, afledte mål og kvantificerbare nøgletal for 
effektiv overvågning.
Geberit tager økonomiske, miljømæssige og sociale 
aspekter i betragtning i sine beslutningsprocesser. 
Det erklærede mål er at efterlade den mindst mulige 
miljøpåvirkning i hele værdikæden, samtidig med at 
leverandører og forretningspartnere behandles med 
respekt og retfærdighed. En anden vigtig byggesten 
i strategien er uddannelse og efteruddannelse af 
medarbejdere samt VVS-installatører, ingeniører og 
arkitekter.

ECO-DESIGN SOM NØGLEN TIL BÆREDYGTIG 
DRIFT
Miljøvenlige, ressourcebesparende og holdbare pro-
dukter er ekstremt vigtige hos Geberit. Det er grunden 
til, at Geberit bruger eco-design og udvikler produkter 
konsekvent i overensstemmelse med dets principper. 
Set på tværs af hele livscyklussen – lige fra indkøb af 
råvarer til bortskaffelse – skal hvert produkt være bed-
re end dets forgænger ud fra et miljøperspektiv. 
Eco-design har været en integreret del af alle udvik-
lingsprocesser siden 2007 og er allerede blevet im-
plementeret i over 170 projekter. Dette omfatter også 
aktuelle emner, standarder, regler og sociale udviklin-
ger.

DESIGNET MED HOLDBARHED IN MENTE
Takket være materialer i topklasse og strenge kvali-
tetskrav har Geberits produkter en levetid, der stræk-
ker sig over flere årtier. Desuden er de normalt bag-
udkompatible og kan nemt rengøres og vedligeholdes. 
En betydelig del af Geberits produktsortiment har også 
en garanti for tilgængelige reservedele på op til 25 år. 
Vi sikrer også, at der bruges så lidt emballage som 
muligt.

FOKUS PÅ 
BÆREDYGTIGHED

BÆREDYGTIGHED
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Følgende illustration viser et eksempel på princippet 
om øko-design ved hjælp af en typisk Geberit pro-
duktgruppe – et toiletsystem. iCon Rimfree® toilet 
med ny vandfordeler lavet af 69 % genanvendt ABS 
er installeret på Duofix installationsramme 111.300. 
I Sigma 12 cm indbygningscisternen sørger den nye 
skyllegarniture 212 for, at vandforbruget reduceres. 
Skylningen udløses via den genanvendelige Sigma30 
betjeningsplade, som er fastgjort i en ramme lavet af 
100 % genanvendt ABS. Alle produkter udmærker sig 
ved deres holdbarhed og kan repareres selv efter 
mange års brug.

SKABELSE AF MERVÆRDI
MED ØKO-DESIGN

←

EN FORPLIGTELSE TIL 
DEN CIRKULÆRE ØKONOMI

Geberits produkter er blandt andet 
kendetegnet ved deres brug af ma-
terialer af høj kvalitet og med en 
levetid på flere årtier. Produkterne 
er normalt bagudkompatible og kan 
nemt rengøres, vedligeholdes og 
repareres. En betydelig del af pro-
duktsortimentet har også en garan-
ti for tilgængelige reservedele på 
op til 25 år. Brugen af indkøbt gen-
brugsplast spiller også en stadig 
vigtigere rolle i at lukke materiale-
kredsløb.

Siden 2007 har Geberit sikret, at 
hvert nyt produkt skal være bedre 
end dets forgænger ud fra et økolo-
gisk perspektiv for at bevare natur-
ressourcerne.PROCENT

Siden integreringen af den energi-
tunge produktion af keramik i 2015 
er den relative miljøbelastning re-
duceret med 35 %.

PROCENT

Målet om at forbedre øko-effektivi-
teten med 5 % om året blev overgå-
et.

Geberits strategi for bæredygtighed indeholder kla-
re ansvarsområder med målbare målsætninger, af-
ledte mål og kvantificerbare nøgletal for effektiv 
overvågning. To eksempler på disse tal er øko-effek-
tivitet og CO₂-udledning.

RELATIV MILJØPÅVIRKNING – ØKO-EFFEKTI-
VITET
I over 25 år har Geberit målt sit økologiske fodaftryk 
konsekvent som en del af virksomhedens omfatten-
de øko-balance og brugt dette som grundlag for sine 
tilsigtede mål. Dette er unikt i sanitetsindustrien.

MILJØPÅVIRKNING 2015 – 2020

Miljøpåvirkning, i millioner øko-point

Miljøpåvirkning som følge af opkøbet af Sanitec, 
i millioner øko-point

Miljøpåvirkning i forhold til nettoomsætning (valutajusteret) 
i %
(Indeks: 2015 = 100)

Bemærk: Miljøpåvirkningen måles i form af øko-point baseret 
på den schweiziske metode for økologisk knaphed (version 
2013).

CO₂-UDLEDNING
Med sin CO₂-strategi – for hvilken grund-
laget blev lagt tilbage i 2007 – sætter virk-
somheden sig selv ambitiøse mål og yder 
et aktivt bidrag til miljøbeskyttelse. Her 
fokuserer Geberit på specifikke tekniske 
tiltag til at spare energi og forbedre effek-
tiviteten, plus det selektive indkøb af ved-
varende energikilder.

PROCENT

CO₂-UDLEDNING 2015 – 2020

CO₂-udledninger i tusind tons

CO₂-udledningersom følge af Sanitec-opkøbet, i tusind tons

CO₂-udledninger i forhold til nettosalg (valutajusteret) i %
(Indeks: 2015 = 100)



Vi bruger vores passion for design og 
teknologi til at inspirere og begejstre 
folk i hele verden. Ved at bruge vores 
store knowhow og næsten 150 års 
erfaring sikrer vi ikke blot, at vores 
produkter er smukke, vi gør også livet 
nemmere og mere 
behageligt. 

Geberits produkter, der er fremstillet 
ansvarligt af fine og holdbare materialer, 
er en perfekt balance af elegant design 
og enestående funktion. De er lette at 
rengøre, at bruge og øger komforten. 

Design Meets Function er det 
navn, vi har givet kombinationen af 
enestående funktionalitet og æstetisk 
design til hele badeværelset.

Geberit er global ambassadør for kvalitet med 
salgskontorer i over 50 lande og 29 produk-
tionssteder i hele verden med hovedkvarter i 
Rapperswil-Jona, Schweiz, hvor Caspar Mel-
chior Albert Gebert grundlagde virksomhe-
den i 1874.

Geberit er stolt over sin stærke kompetence 
inden for innovation, som muliggøres og un-
derstøttes af koncernens omfattende forsk-
nings- og udviklingsaktiviteter. Kunderne kan 
stole på, at nye produkter opfylder deres be-
hov – for ikke at nævne de allerhøjeste kvali-
tetsstandarder.

Over 12.000 medarbejdere 
arbejder engageret på at 
give kunderne innovative, 
bæredygtige og holdbare 
produkter af højeste kvalitet.… inden for sanitære produkter, der giver 

enestående merværdi i forbindelse med 
sanitær teknologi og badeværelsespro-
dukter.

GEBERIT ER 
FØRENDE 
PÅ DET 
EUROPÆISKE 
MARKED …

DEN PERFEKTE BALANCE

DESIGN MEETS 
FUNCTION

BEHOV
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DESIGN

Et enkelt og tidløst look, som er let 
at kombinere – til alle dem, der 
søger moderne elegance, mange 
farver og materialer.

RENHED

Smarte produkter, der nærmest 
holder sig helt rene og er lette at 
rengøre – for alle dem, der ønsker at 
holde rengøringen på et minimum.

BRUGERVENLIGHED

Intuitive produkter, der er lette at 
bruge – til alle dem, der vil være 
sikre på optimal funktionalitet efter 
en ombygning eller renovering.

PLADSBESPARELSE

Intelligente funktioner og produkter, 
der skaber plads – til alle dem, der 
ikke ønsker at undvære 
funktionalitet og opbevaringsplads.

KOMFORT

Produkter, der tilfører badeværelset 
komfort og hygiejne – til alle dem, 
der ønsker at forkæle sig selv med 
ekstra friskhed, velvære og renhed.

TILGÆNGELIGHED

Let tilgængelige badeværelser – til 
alle dem, der ønsker universelt 
design, uanset behov og alder.

JEG FORVENTER 
MERE AF MIT 
BADEVÆRELSE

Vi har spurgt kunder i hele Europa, hvad 
der er vigtigt for dem på et badeværelse. 
Seks egenskaber blev nævnt igen og igen: 
design, renhed, brugervenlighed, plads-
besparende løsninger, komfort og tilgæn-
gelighed. Da alle har forskellige prioriteter, 
tilbyder vi badeværelsesserier, der er til-
passet specifikt til forskellige behov.

Det betyder, at du kan skabe dit helt eget 
drømmebadeværelse. Med produkter, der 
er indbegrebet af funktionelt design. Med 
pålidelig teknologi, der repræsenterer den 
seneste knowhow inden for sanitetstek-
nologi. Hos Geberit finder du alle funktio-
ner til dit personlige wellness-område og 
et badeværelsesdesign, der passer præ-
cist til din stil. Glæd dig til et badeværelse, 
der opfylder dine behov – og overgår dine 
forventninger!

BEHOV
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DESIGN

JEG LÆGGER 
STOR VÆGT PÅ ET 
PERFEKT DESIGN

Design Museum London, Bauhaus Berlin og Museum für 
Gestaltung i Zurich: Inspirerende besøg på udstillinger er nogle 
af de personlige højdepunkter på mine rejser. De idéer og den 
inspiration, jeg får der, implementerer jeg derhjemme – også på 
badeværelset lægger jeg stor vægt på et perfekt koordineret 
designkoncept.

Designløsninger fra Geberit giver en lang række muligheder for at skabe 
stilfulde badeværelser helt ned til mindste detalje. Produkter og 
løsninger modtager regelmæssigt kendte designpriser som Red Dot 
Award og iF Design Award. Med en bred vifte af former, materialer og 
overflader samt konstant perfektion inden for bearbejdningen er Geberit 
overbevisende i alle designkoncepter.

GEBERIT AQUACLEAN
Tidløst, elegant design og skjult teknologi gør Geberit 
AquaClean douchetoiletterne til et ægte livsstilstilbe-
hør, som overbeviser brugerne, hvad angår udseende 
og funktion. Et moderne, stilfuldt toilet  udstyret med 
enestående funktioner.

SIGMA50 SIGMA21

↑

GEBERIT AQUACLEAN SELA

De klassiske douchetoiletfunktio-
ner i et puristisk, elegant design til 
stilbevidste æstetikere.

GEBERIT BETJENINGSPLADER
Geberit betjeningsplader giver alle badeværelser et 
unikt præg. Enten runde eller firkantede former, før-
steklasses materialer og trendy overflader forbedrer 
alle badeværelser.

BEHOV
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GEBERIT CLEANLINE AFLØBSRENDE TIL BRUSENICHER
Hårsien i Geberit CleanLine afløbsrende til brusenicher sørger for 
en sikker opsamling af håret. Den kan tages ud og rengøres i en 
håndevending. Afløbsprofilen på den elegante rende til brusenicher 
er også let at rengøre: I modsætning til andre løsninger har den ingen 
skjulte områder, der er svære at komme til. Det betyder, at hverken 
skidt eller bakterier kan ophobes. Den åbne afløbsoverflade bliver 
ren med en enkelt aftørring. 

Hår i badeværelset er irriterende og stopper brusenichens og 
håndvaskens afløb til. Geberit tilbyder afløbsrender, der elegant 
løser dette problem, og som også er lette at rengøre.

←

HÅRSI

Geberit afløbsrender har en hårsi 
for at beskytte afløbet.

RENHED

HVORDAN 
HÅNDTERER DU 
BEDST HÅR OG 
SKIDT?

Nogle gange har jeg lyst til at rive mit hår ud af 
hovedet: Hver gang jeg tager et brusebad, kan 
jeg fornemme min partners frustration, fordi 
mit hår stopper vandlåsen i brusenichen til og 
er meget svært at fjerne. Hvilke løsninger kan 
jeg bruge for at gøre mit badeværelse let at 
rengøre og holde det ryddeligt?

BEHOV
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Løft låget af, tør overfladen af, klik låget 
tilbage på plads: Med et aftageligt toilet-
sæde og -låg er toilettet generelt meget 
lettere at holde rent.

GEBERIT TURBOFLUSH

GRUNDIGT SKYL 
MED ASYMMETRISK 
VANDFØRING

RIMFREE® TOILETTER

LETTERE RENGØRING 
UDEN KANT

Støjsvag, grundig og med en enestående 
skylleydelse: Geberit TurboFlush skylle-
teknikkens asymmetriske indvendige ge-
ometri er baseret på en toiletskål helt 
uden skyllekant, og den reducerer den 
nødvendige rengøring.

Rimfree® toiletskålen uden skyllekant tilbyder moder-
ne standarder for hygiejne og let rengøring. Skylle-
teknikken med vandfordeler sikrer et dynamisk skyl 
og reducerer den nødvendige vandmængde – selv 
når det drejer sig om et lille skyl.

Alle ønsker, at deres badeværelse skal være perfekt rent og 
ryddeligt, men ingen nyder den rengøring, der kræves. Derfor 
tilbyder Geberit smarte løsninger, som gør rengøring og 
vedligeholdelse enklere og reducerer dannelsen af aflejringer 
betydeligt.

←

SIGMA80 BERØRINGSFRI

Betjeningsplade: sort 
116.090.SG.1

BERØRINGSFRI AKTIVERING AF SKYL
Den berøringsfrie aktivering af skyl har mindre tendens til at 
blive snavset og reducerer risikoen for overførsel af bakterier.

←

FLOW-OPTIMERET

Vandindløbet på siden i kombination med den 
asymmetriske sanitetskeramik sætter vandet i en 
spiralformet bevægelse.

TOILETSÆDER MED QUICKRELEASE-FUNKTION

RENGØRING UDEN 
SMUDSSAMLERE

BEHOV
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Geberit udvikler innovative produkter og løsninger, der gør livet 
på badeværelset enklere og mere behageligt. De er 
selvforklarende, sparer brugeren for arbejde og tilbyder en 
ekstra værdi.

BRUGERVENLIGHED

MIT 
BADEVÆRELSE 
FORSTÅR MIG

INTUITIV FJERNBETJENING

TYDELIG 
BRUGERVEJLEDNING

LUKKER SELV
Den holdbare Geberit soft close funktion 
lukker toiletlåget blidt og støjsvagt. Selv 
hvis det bevæges for hurtigt, sænkes det 
langsomt og lukker støjsvagt. Det giver 
mere ro på badeværelset og beskytter 
materialet på toiletsædet og -låget samt 
på porcelænet.

Fjernbetjeningen til Geberit douchetoiletter har et 
intuitivt design. Knapperne har enkle symboler og 
kan betjenes uden forklaring. På bagsiden kan man 
foretage og gemme individuelle brugerspecifikke 
indstillinger.

Jeg kan godt lide at udføre mine 
morgenritualer på badeværelset uden at 
tænke. Jeg sætter pris på innovative funktioner 
og smarte løsninger, der gør mine 
hverdagsrutiner lettere. Hvordan kan jeg gøre 
mit badeværelse helt brugervenligt?

SELVFORKLARENDE

Du har ikke brug for en 
brugsvejledning for at betjene et 
Geberit AquaClean douchetoilet.  
↓

BEHOV
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OPBEVARINGSPLADS UDEN AFBRYDELSE
Geberit VariForm underskabene har kompakte ud-
vendige dimensioner og rigelig opbevaringsplads – 
og de forstyrres ikke af en udskæring til vandlåsen. 
Med variable opbevaringssystemer kan den indven-
dige opdeling justeres, så den passer præcist til de 
personlige behov.

PLADSBESPARELSE

HVOR SKAL 
JEG PLACERE 
ALLE MINE 
PRODUKTER? 

Man kan ikke få for meget plads på badeværelset. Men mange 
badeværelser er ikke så store, som deres brugere kunne ønske det. 
Geberit tilbyder pladsbesparende badeværelsesmøbler og 
fralægningsplads, der udnytter den tilgængelige plads optimalt og gør 
det let at holde orden i tingene.

Glas, tuber og krukker, svampe og bør-
ster: Jeg elsker skønhedsprodukter. 
Men hvor skal jeg lægge al min kosme-
tik på badeværelset? Og hvordan fin-
der jeg mine yndlingsprodukter, når jeg 
har brug for dem igen?

BEHOV
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Geberit tilbyder masser af innovative løsninger, som udnytter 
pladsen i badeværelset optimalt. Disse løsninger sikrer også 
systematisk orden selv på små plantegninger.

←

INTEGRERET I 
INSTALLATIONSVÆGGEN

Ved at skjule vandudløbet  
i installationsvæggen er kun den 
aftagelige afdækning synlig på 
væggen.

GEBERIT VÆGAFLØB 
Det faktum, at vandlåsen er skjult i væggen, gør det lettere at lave bruse-
nicher i niveau med gulvet i den reneste form. Gulvet under bruseren er 
helt jævnt og ubrudt.

APOTEKERSKABE

I STOR HØJDE
TIL EKSTRA
OPBEVARINGSPLADS

De har i lang tid været brugt i køkkenet, nu erobrer apoteker-
skabe også badeværelset. Med god grund: Geberit Acanto 
højskabene med apotekerudtræk giver masser af opbeva-
ringsplads uden at optage for meget gulvareal. Takket være 
udtræksmekanismen kan kosmetikprodukter opbevares 
ordentligt og er altid lige ved hånden.

BEHOV
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GEBERIT DUOFRESH LUGTUDSUGNINGSENHED
Geberit DuoFresh gavner alle sanser. Lugtudsugningsenheden 
starter automatisk ved hjælp af brugergenkendelse. Den suger 
luften ud direkte fra toiletskålen og sender derefter den rensede 
luft tilbage til rummet. DuoFresh modulet er let at integrere i 
Geberit Sigma indbygningscisternen.

DUOFRESH DESIGNUDVALG
DuoFresh lugtudsugningsenheden kan kombineres med alle mekaniske 
betjeningsplader i serierne Geberit Sigma01 til Sigma50.

KOMFORT

NOGLE GANGE ER JEG 
TRÆT AF MIN SØSTER
Hver morgen skynder min søster sig ind på 
badeværelset lige før, jeg selv skal bruge det. 
Og når hun endelig er færdig, er lugten så 
forfærdelig, at jeg kan ikke gøre andet end at 
holde vejret. Kan ubehagelige lugte ikke bare 
forsvinde?

←

TILGÆNGELIG

Det keramiske filter og indsatsen til 
DuoFresh sticks er nemme at 
komme til bag betjeningspladen.

←

EFFEKTIV OG STØJSVAG

Luften renses grundigt i det 
keramiske filter. En støjsvag blæser 
leder den rensede luft tilbage i 
rummet.

Geberit DuoFresh fjerner ubehagelige lugte, inden de spredes 
på hele badeværelset. Lugtudsugningsenheden kan monteres 
lige bagved betjeningspladen og er allerede integreret i mange 
Geberit AquaClean douchetoiletter.

BEHOV
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Det er ofte de små ting, der gør den store forskel mellem 
standard og det ekstra strejf af velvære og friskhed. Med 
Geberit bringer du mere komfort ind i dit badeværelse – med 
wellness-funktioner, som du snart ikke kan forestille dig at skulle 
undvære.

TOILETSÆDEVARME

BEHAGELIGT VARMT  
HELT AUTOMATISK

Toiletsædevarmen gør toiletsædet beha-
geligt varmt til det rette tidspunkt. I de 
kolde måneder er der ikke længere nogen, 
der behøver sidde på et koldt toilet. I de 
varme måneder kan funktionen nemt  de-
aktiveres.

←

STARTER MED  
NÆRHEDSSENSOR

Toiletsædevarmen starter 
automatisk med en 
nærhedssensor.

ORIENTERING 

DISKRET GUIDE  
OM NATTEN

WHIRLSPRAY-DOUCHETEKNOLOGI

PATENT PÅ  
GRUNDIG RENGØRING

Den patenterede WhirlSpray-doucheteknologi blan-
der dynamisk douchestrålen med luft. Den sikrer en 
målrettet og grundig, men alligevel særligt blid ren-
gøring med meget lille vandforbrug. Du føler dig frisk 
og ren hele dagen igennem.

Geberit orienteringslyset findes i syv forskel-
lige farver. Det tændes automatisk, når man 
nærmer sig toilettet og giver mulighed for at 
orientere sig på badeværelset om natten. Det 
diskrete lys gør det lettere at falde i søvn igen. 
Orienteringslyset er integreret i forskellige 
AquaClean douchetoiletter, i lugtudsugnings-
tilslutningen DuoFresh og i cisternemodulet 
Geberit Monolith Plus.

BEHOV
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Dit nye badeværelse skal kunne opfylde dine behov i de næste 
25 år og skal også kunne justere sig selv, så det tilpasser sig 
ændringer i dit liv. Derfor er det vigtigt at planlægge ud i 
fremtiden. Geberit tilbyder dig badeværelsesudstyr foran 
væggen og systemer bag den, som sikrer dig komfort i stort 
set alle situationer.

EFTERFØLGENDE HØJDEJUSTERING

TOILETTETS HØJDE
LET AT JUSTERE

Den avancerede installationsteknologi på Geberit ONE toilettet 
gør det muligt at justere toiletskålen fleksibelt i højden flere år 
efter installationen. Særligt smart: Der kræves ingen strukturel-
le foranstaltninger i installationsvæggen, da teknologien til højde-
justeringen findes i selve toilettet. Det giver fleksibilitet på tværs 
af generationer.

TILGÆNGELIGHED

JEG ØNSKER ET 
BADEVÆRELSE TIL 
HELE LIVET

Som sportsudøver på amatørplan er det vigtigt for mig at holde 
mig i bevægelse. Men hvad sker der, hvis min mobilitet 
forringes? Som sikkerhedsforanstaltning ønsker jeg at indrette 
mit badeværelse, så det kan bruges optimalt og er let 
tilgængeligt i alle situationer.

BEHOV



Hvilke kvaliteter er særligt vigtige for dig på dit bade-
værelse? Geberit tilbyder badeværelsesserier, der er 
skræddersyet til forskellige behov. Hvis du bruger 
tabellen på næste side, kan du hurtigt finde den ba-
deværelsesserie, der passer til dine særlige behov 
og din livssituation. 

DINE ØNSKER,
DIT BADEVÆRELSE

BEHOV
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KATEGORI

Geberit ONE                           

Geberit Citterio                         

Geberit Xeno2                         

Geberit myDay                         

Geberit Acanto                         

Geberit iCon                         

Geberit VariForm                         

Geberit Smyle                         

Geberit Renova                         

Geberit Renova Plan                         

Geberit Renova Compact                         

Geberit Renova Comfort                         
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↑

HOME APP

Få omfattende hjælp til at admini-
strere og vedligeholde dine Ge-
berit produkter på din smartpho-
ne. 
 
geberit.dk/home-app

↑

VIRTUELT SHOWROOM

Oplev sanitetsteknologi og bade-
værelsesudstyr fra Geberit på en 
virtuel rundvisning.  
 
geberit.dk/virtuelt-showroom

GEBERIT ONLINE

FRA IDÉEN 
TIL DET FÆRDIGE BADEVÆRELSE

Vejen til dit drømmebadeværelse er baseret på skræddersyet informa-
tion og inspiration. Geberit er der for at hjælpe med, at dine drømme 
bliver til virkelighed med en bred vifte af onlinetjenester, interaktive plan-
lægningsværktøjer og mere.

TAG DET NÆSTE SKRIDT, OG FIND ALT,  
HVAD DU BEHØVER FOR AT KOMME EN LILLE  
SMULE TÆTTERE PÅ DIT DRØMMEBADEVÆRELSE.

 
geberit.dk/services/vaerktoejer-apps

↑

INSPIRATIONSVÆRKTØJ

Hvad er virkelig vigtigt for dig på 
badeværelset? Med Geberits inspi-
rationsværktøj kan du finde ud af 
det på ingen tid.  
 
badinspiration.geberit.dk

↑

3D-BADEVÆRELSESPLANLÆGGER

I 3D-planlæggeren genskaber du først 
dit badeværelses grundplan, inden du 
afprøver, hvor godt dit drømmebadevæ-
relse passer ind, og hvor de ønskede 
produkter skal placeres. 
 
3d-design.geberit.dk

↑

BETJENINGSPLADE SHOWROOM

Oplev det brede udvalg af Geberit 
betjeningsplader,og find den model, 
der passer perfekt ind i dit badevæ-
relse. 
 
betjeningsplader.geberit.dk
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BADEVÆRELSES-
SERIER

Til unikke badeværelser med karakter: Geberit badeværelsesserier skaber miljøer, hvor der kræses for 
individuelle krav og ønsker. De tilbyder en kreativ frihed, så alle kan føre deres personlige stil ud i livet.
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Geberit ONE kombinerer sanitær knowhow med de-
signkompetencer. Det innovative væghængte toilet 
Geberit ONE er rengøringsvenligt, støjsvagt og fleksi-
belt, når det drejer sig om installationshøjden. Funkti-
onelt design for højere livskvalitet. 
 
www.geberit.dk/one

GEBERIT
ONE
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GEBERIT ONE
TOILET

BETJENINGSPLADE

Geberit Sigma50.

Det væghængte Geberit ONE toilet præsenterer sig elegant og 
perfekt proportioneret. Det fås i to modeller, med designafdæk-
ning i hvid eller blankforkromet. En asymmetrisk indvendig  
geometri helt uden skyllekant med TurboFlush® skylleteknolo-
gien udviklet af Geberit sørger for en enestående skylleeffekt. 
Teknologien er betydeligt mere effektiv og væsentlig mere støj-
svag og økonomisk end almindelige skyl. Takket være den gen-
nemtænkte installationsteknik kan toilettet også justeres fleksi-
belt i højden med +3 cm /–1 cm flere år efter monteringen, uden 
at installationsvæggen skal åbnes.

Skjult fastgørelse til 
væg

Soft close 
toiletsæde

Mulighed for 4,5 l skyl

Frihøjde

Toiletskål uden skyllekant 
med TurboFlush® skylle-
teknik

↑

Integreret højdejusterbarhed.

↑

Enkel afmontering af toiletsæde takket være 
QuickRelease-hængsel. Gør rengøring af skålen 
let.

RENGØRINGSVENLIGHED OG INTEGRERET FLEKSIBILITET
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Designserien Geberit Citterio kombinerer 
usædvanlige former med specielle materialer, hvilket 
resulterer i et iøjnefaldende designsprog. Denne 
førsteklasses badeværelsesserie afspejler de unikke 
designmæssige kendetegn fra den kendte italienske 
arkitekt og designer Antonio Citterio: 
Bemærkelsesværdig originalitet møder tidløs 
elegance og kvalitet. Italiensk design med enkel, 
tidløs elegance.

GEBERIT
CITTERIO

DESIGN RENHED KOMFORT
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BETJENINGSPLADE 

Geberit Sigma50. Fås i forskelli-
ge materialer og farver.

SPEJLE

Geberit Citterio spejle med 
integreret lys.

HÅNDVASKE

Geberit Citterio håndvaske 
med førsteklasses 
rengøringsvenlig KeraTect®   
glasur.

UNDERSKABE

Geberit Citterio 
underskabe fremstillet af 
elegante materialer og i 
unikke farver.

TOILET

Geberit Citterio Rimfree® 
toilettet tilbyder den per-
fekte kombination af de-
sign og funktion.
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GEBERIT CITTERIO
HÅNDVASKE

1 Det blidt kurvede bassin er en spændende kontrast til den geometriske udvendige form. 2 Håndvaske til bordmon-
tering med en ren organisk form er særligt iøjnefaldende. 3 Matchende underskabe betyder, at kosmetikprodukter 
altid er inden for rækkevidde. 4 Håndvaske, badeværelsesmøbler og lysspejle. 5 Geberit Citterio tilbyder elegante 
løsninger, når plads er en mangelvare, som f.eks. på gæstetoiletter. 6 Stilfuld opbevaringsplads til sofistikeret indret-
ning af badeværelset.

Håndvaskene i Geberit Citterio badeværelsesserien er ind-
begrebet af enkel og tidløs elegance i et iøjnefaldende 
italiensk design.

1

Symmetriske linjer indrammer blidt det 
afrundede bassin og giver rigelig plads til 
håndvaskene. Et perfekt designet og spe-
cielt udviklet porcelænsdæksel  til bund-
ventilen integreres perfekt i håndvask- 
designet. Der er intet, der forstyrrer  hånd- 

vaskenes æstetik, da de er designet helt 
uden overløbshul, hvilket muliggøres af 
det patenterede skjulte overløbssystem 
Clou fra Geberit. Clou kan bestilles som 
tilbehør.

Skjult overløb

Porcelænsdæksel til 
bundventil

2 3

5 6

4
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1 2 3

GREB/BEN

champagne

GEBERIT CITTERIO
BADEVÆRELSES-
MØBLER
ÆGTE ITALIENSK DESIGN
Den rummelige opbevaringsplads fuldender Geberit Citterio 
keramikkens puristiske organiske elegance.  Designserien er 
synonym med en markant velordnet æstetik. Overfladen på 
Geberit Citterio møblerne er lige så unikke som dig selv. 
Førsteklasses glasplader i nuancer, der passer til den valgte 

4

GEBERIT CITTERIO BADEVÆRELSESMØBEL FARVER

eg beige, 
melamin med 
træstruktur

KORPUS

taupe glas

FRONT/ 
PLADE

eg gråbrun,  
melamin med 
træstruktur

KORPUS

sort glas

FRONT/ 
PLADE

1 Rigelig opbevaringsplads. 2 Champagnefarvede metalelementer skaber designmæssige højdepunk-
ter. 3 De ergonomiske profilgreb er også designet i trendy champagne. 4 Væghængte højskabe giver 
masser af plads, når plads er en mangelvare.

Fugtresistent

Soft close skuffer/
udtræk

møbelfarve, giver Geberit Citterio badeværelsesmøblerne et 
ekstra touch. Kombinationen af træ og glas giver et spænd-
ende og elegant samspil – fuldendt af grebene i trendy cham-
pagne.
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GEBERIT  
CITTERIO
TOILETTER  
OG BIDETER

BETJENINGSPLADE 

Geberit Sigma70.

De runde, svævende former på Geberit Citterio Rimfree®  toiletter 
og bideter passer perfekt ind i seriens design. De sørger for en 
kombination af visuel klarhed og funktionel renhed.

Skjult vægmontering

Soft close

Skyllemængde

Frihøjde

BADEVÆRELSESSERIEN GEBERIT CITTERIO
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Geberit Xeno² er synonym med arkitektonisk 
designminimalisme. Tydelige geometriske linjer 
udvendigt – bløde, naturlige former indvendigt. 
Denne kombination fører til overraskende 
resultater, som ser godt ud og er en fornøjelse at 
bruge. Geberit Xeno² består af et koordineret 
sortiment med velgennemtænkte elementer 
skabt på et identisk designsprog. Kontrastdesign 
kombineret på harmonisk vis.

GEBERIT
XENO2

DESIGN RENHED KOMFORT
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BETJENINGSPLADE 

Geberit Sigma60.

TOILET 

Geberit Xeno2  
Rimfree® toiletter 

følger seriens geo-
metriske 

designsprog.

UNDERSKABE

Geberit Xeno2 underskabe med 
minimalistisk design.

SPEJL 

Geberit Xeno2 spejle med 
funktionelt og integreret lys skaber 
en behagelig atmosfære.

HÅNDVASKE 

Geberit Xeno2 håndvask med me-
get glat porcelænsoverflade takket 
være KeraTect® glasuren.
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GEBERIT XENO2

HÅNDVASKE

1 Vaskens bløde kurver er en spændende kontrast til håndvaskens tydeligt geometriske udvendige kon-
tur. 2 Badeværelsesmøbler og toiletter passer perfekt til håndvaskene. 3 Det geometriske design ved Geberit 
Xeno2  gør den velegnet til moderne badindretning. 4 En let hævet bagkant er et smukt og komfortabelt design-
element. 5 Asymmetrisk håndvaskform med hylde ved siden og bag. 6 Den asymmetriske håndvaskform giver 
mulighed for interessante løsninger, selv på begrænset plads.

Minimalistisk og enestående design, praktisk og  
alsidig funktion: Geberit Xeno2.

For at udtrykke de naturlige rene linjer har Geberit Xeno2 hånd-
vaske en let hævet smal platform hen mod kanten af vasken. De 
manglende overløbshuller betyder, at æstetikken ved de svæv-
ende former i bassinet ikke afbrydes. De tydelige  designudtryk 
er også en fordel rent hygiejnisk og gør vasken let at rengøre.

Skjult overløb

→ 
BETJENINGSPLADE:

Geberit Sigma60.
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GEBERIT XENO2

HÅNDVASKE 
SLIM LINE

1 Et elegant håndvaskområde til to personer med et lyspanel, der er integreret diskret mellem håndvasken og un-
derskabet. 2 Underskabene kan også kombineres med de funktionelle håndklædeholdere fra Geberits serie af ba-
deværelsestilbehør. 3 En blid push-open-mekanisme til let åbning af skufferne. 4 Lyspanelet oplyser også under-
skabene, som kan udformes på en række forskellige måder. 5 Et indbydende og rummeligt håndvaskområde med 
vægarmatur og et matchende spejl med integreret lys.

3

2

5

1

4

SLANKE LINJER TIL EKSKLUSIVE 
HÅNDVASKOMRÅDER
Geberit Xeno² håndvaske i længderne 140 og 160 
cm er fremstillet af et mineralsk materiale og skiller 
sig ud takket være deres særligt smalle design.  
Sammen med de matchende badeværelsesmøbler 
skaber de yderst eksklusive badeværelser med hånd-
vaskområder, der er store, men samtidig har et let 
udseende. Detaljer som et integreret lyspanel under 
håndvasken giver interessante højdepunkter. Der kan 
tilvælges et skjult overløb. 

Skjult overløb

Solid overflade
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GEBERIT XENO2

BADEVÆRELSES-
MØBLER

EN ELEGANT LINJE MED SMARTE 
DETALJER
De elegante Geberit Xeno2 badeværelses-
møbler følger keramikkens geometri og 
skaber en minimalistisk badeværelses-
atmosfære. Sofistikerede møbelfronter 
giver serien et naturligt let udseende. Un-
derskabene uden greb understreger det 
minimalistiske design med en funktionel 
og brugervenlig push-open-mekanisme. 
Møblerne tilbyder rigelig opbevarings-
plads og praktiske funktioner som  
antiskrid-måtter og smarte opbevarings-
systemer til badeværelsestilbehør. Inte-
greret LED-lys sikrer et perfekt overblik i 
de øverste skuffer.

ELEGANTE GLASPLADER
Glaspladerne understreger det elegante 
udseende og sikrer en langvarig beskyt-
telse af møblets overflade. Komfort mø-
der præcision i det 170 cm høje skab. Der 

er tilbehør som variable glashylder, et 
stort indvendigt spejl, integrerede profil-
greb og en praktisk soft close-mekanis-
me. Skabet til håndvaske og de høje ska-
be fås med låger, der åbnes til venstre 
eller højre. 

GEBERIT XENO2 SPEJLE MED LYS 
SKABER STEMNING
Matchende spejle med integreret LED-lys 
følger Geberit Xeno2 seriens stramme  
geometri. Spejlene, der fås til alle Xeno2 
håndvaske i bredden fra 40 til 160 cm, 
sætter håndvasken i fokus med et stem-
ningsfuldt, indirekte lys. Ved lægning af 
makeup eller barbering kan der aktiveres 
direkte lys oppe fra via en sensorafbryder 
med dæmpefunktion. Alle spejloverflader 
har en antidug-funktion, så du altid kan se 
tydeligt.

2 3

1 Alsidige skuffer med push-open-mekanisme sikrer orden og komfort. 2 Geberit Xeno2 spejle med 
integreret lys giver et stemningsfuldt indirekte lys eller direkte lys til lægning af makeup eller barbe-
ring. 3 Sofistikerede møbelfronter understreger badeværelsesmøblernes lette udseende.

1

hvid, højglans- 
lakeret (alle bred-
der undtagen 
140 og 160 cm)

hvid, lakeret mat 
(kun i bredde 140 
og 160 cm)  

greige, lakeret 
mat

KORPUS/ 
FRONT

GEBERIT XENO2 BADEVÆRELSESMØBEL FARVER

scultura-grå, 
melamin med 
træstruktur

Fugtresistent

Soft close skuffer/
udtræk

Push-open
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BETJENINGSPLADE 

Geberit Sigma60.

Skjult vægmontering

Soft close

Skyllemængde

Frihøjde

GEBERIT XENO2

TOILET OG BIDET

Geberit Xeno2 toilet og bidet 
viderefører håndvaskenes 
kraftfulde design.

Konturer med tydelige kanter, rummelighed, samt 
glatte udvendige overflader og skjulte monterings-
beslag karakteriserer Geberit Xeno2 toilet og bidet og 
gør dem lettere at rengøre. I overensstemmelse med 
dette er Geberit Rimfree® udstyret med et fladt, inte-
greret sæde med soft close-mekanisme. 

↑ BETJENINGSPLADE: Geberit Sigma70
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Designserien Geberit myDay imponerer med sine 
bløde, organiske former. Dette giver en naturlig 
æstetik, som giver en tiltrængt pause fra hverdagens 
stress og jag. Men myDay ser dog ikke kun godt ud, 
serien tilbyder også mange funktioner. Blide former, 
afslappet look.

GEBERIT
MYDAY

DESIGN RENHED KOMFORT
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SPEJL 

Geberit myDay spejl med 
indirekte belysning. 

BADEVÆRELSESMØBLER 

Geberit myDay badevæ-
relsesmøbler med en blid 

kurvet æstetik. 

TOILET OG BIDET 

Geberit myDay toilet og bidet har et 
unikt design med en kombination af 
geometrisk lige linjer og karakteri-
stiske kurver.

BETJENINGSPLADE 

Geberit Sigma50.

HÅNDVASK 

Geberit myDay håndvaskene har 
svævende, lette former og fås i 
mange forskellige størrelser – også 
som bordstående håndvask.
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2 3

GEBERIT MYDAY
HÅNDVASKE

Badeværelser som inviterer til ro og afslapning. 
Geberit myDay giver en naturlig og elegant lethed 
til badeværelset med unikt design og blide former. 1 Den store dobbeltvask har to hanehuller. 2 myDay håndvaskenes svævende, ele-

gante design giver en større fornemmelse af lethed i badeværelset. 3 myDay hånd-
vasken fås også i praktiske designmodeller til gæstetoiletter.

START DAGEN MED STIL PÅ EN 
PERFEKT MÅDE
Geberit myDay imponerer takket være de 
svævende, elegante former og skaber 
dermed en atmosfære af naturlig lethed. 
Dette skyldes porcelænets unikke design, 
som inkorporerer bløde kurver og store 
overflader. Standardhåndvaske og dob-
beltvaske samt håndvaske nedfældet i 
bordplader giver en høj grad af fleksibili-
tet, der tager hensyn til personlige design-
præferencer. De store dæksler til bund-
ventiler med kanter af kvalitetskrom er 
praktiske og elegante.

Smart: Der er intet, der forstyrrer håndva-
skenes æstetik, da de er designet helt 
uden overløbshul, hvilket muliggøres af 
den patenterede Geberit Clou.

Skjult overløb

Porcelænsdæksel til 
bundventil
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2

3

1

Krom

GREB

GEBERIT MYDAY
BADEVÆRELSES-
MØBLER

GEBERIT MYDAY BADEVÆRELSESMØBEL FARVER

hvid, højglans- 
lakeret

taupe, højglans- 
lakeret

KORPUS/ 
FRONT

Fugtresistent

Soft close skuffer/
udtræk

Integreret lys

1 Med det integrerede opbevaringssystem skaber du orden på dit badeværelse på ingen tid. 2 Et praktisk 
højskab med fire justerbare hylder og et opbevaringssystem på lågen giver masser af opbevarings-
plads. 3 Underskabene i trendy farver passer perfekt til porcelænets bløde linjer i myDay serien. 4 En 
elegant løsning med en bordstående håndvask. Stor hylde med glasafdækning.

MØBLER MED PRAKTISKE FUNKTIONER OG DETALJER, 
DER ØGER KOMFORTEN
Badeværelsesmøblerne fra designserien skiller sig ud takket 
være de blødt afrundede kanter på forsiden. Interiøret består af  
praktiske funktioner og detaljer, der øger komforten, som f.eks. 
antiskrid-måtter og indvendigt LED-lys i underskabene. Spejle-
ne med integreret lys fremstilles med en antidug-funktion som 
standard.
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BETJENINGSPLADE 

Geberit Sigma50.

GEBERIT MYDAY
TOILET OG BIDET

HARMONI OG HYGIEJNE I ET PERFEKT 
DESIGN
Det væghængte toilet fra Geberit myDay passer 
perfekt og er det ideelle tilbehør til designserien. De 
lige linjer har også her en karakteristik afrunding og 
giver et look, som er både robust og yndefuldt på 
samme tid. Den skjulte fastgørelse til væggen og den 
lukkede udvendige kontur, hvor sidstnævnte afrunder 
det nedtonede design og er let at rengøre, bidrager 
også til det afbalancerede udseende. Toiletsædet 
kombineres med toiletskålen på en stilfuld og 
sofistikeret måde og fås efter valg med en soft close-
mekanisme. Overfladen uden porer er helt glat og 
derfor smudsafvisende og let at rengøre.

Skjult vægmontering

Soft close

Skyllemængde

Frihøjde

→ BETJENINGSPLADE: Geberit Sigma50.
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Hele badeværelsesserien Geberit Acanto kombinerer 
et tydeligt design med organiske former og smarte 
løsninger, der opfylder mange forskellige krav og 
designønsker. Takket være Acantos forskelligartede 
modulære natur er der også noget, der passer til din 
individuelle livsstil. Tydelige linjer, individuelle detaljer.

GEBERIT
ACANTO

DESIGN RENHED BRUGERVENLIGHED
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BETJENINGSPLADE 

Geberit Sigma21.

TOILET

Geberit Acanto Rimfree® toilet og 
toiletsæde med QuickRelease-
funktion gør rengøringen hurtig og let.

HÅNDVASK

Geberit Acanto håndvaske fås i 
mange forskellige stilarter og stør-
relser.

SPEJLSKAB

Geberit Acanto spejlskab med  
innovative funktioner.

BADEVÆRELSESMØBLER

Geberit Acanto møbelserien 
sørger for velorganiseret 
opbevaringsplads.
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GEBERIT ACANTO
HÅNDVASKE

1 Harmoniske møbelkoncepter med stor kreativ frihed: Geberit Acanto badeværelses- 
serien. 2 Håndvasken med fralægningsplads er et visuelt højdepunkt med en tydelig merværdi. 
3 De slanke håndvaske giver badeværelset et let udseende. 4 SlimRim håndvask til nedfældning. 
5 Pladsbesparende løsninger til gæstetoiletter.

2

4

3

1

5

TYDELIGE DESIGN, SLANKE KONTURER, BLIDE 
KURVER
Håndvaskene fra Geberit Acanto badeværelsesserien præsen-
teres i et tidløst moderne design med tydelige geometriske 
konturer og organisk formede bassiner. Med de forskellige 
håndvaskformer og -størrelser opfylder Geberit ønsket om, 
moderne og individuelt designede badeværelsesprodukter. 

Kanten er særligt slank og giver porcelænet et let udseende. 
SlimRim designet giver håndvaske med små mål og smalle kan-
ter et særligt elegant og slankt udseende. Håndvaskene fås 
som standardhåndvaske med og uden hylde eller som kom-
pakte løsninger til små badeværelser og gæstetoiletter. 

Skjult overløb

Kompakt udførelse
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GEBERIT ACANTO
BADEVÆRELSES-
MØBLER

1 Den ekstra skuffeindsats gør underskabet endnu mere alsidigt. 
2 Praktisk: Spejlskab med innovative funktioner, suppleret af væghylde til kosme-
tik. 3 Højskabet med enhed, der kan trækkes ud, skaber en velorganiseret opbeva-
ringsplads til kosmetiske produkter.

3

1 2

FRONT

MØBLER, DER UDTRYKKER DIN INDIVIDUALITET
Geberit Acanto badeværelsesmøblerne giver designfrihed og 
funktionel topkvalitet. Efter omfattende tests blandt kunderne 
er serien blevet udviklet, så den kan opfylde de fleste 
hverdagsbehov. Indvendigt er møblerne overraskende fleksible 
med placeringen af skufferne, rummene og hylderne, der skaber 
orden. Magnettavler – der kan monteres på væggen – giver 
mulighed for opbevaringsbakker eller holdere, der kan fastgøres 
præcist, hvor der er brug for det. Det innovative koncept ændrer 
spejlskabet over håndvasken til en skønhedssalon med indbygget 
forstørrelsesspejl og giver større alsidighed.

Med en lang række underskabe, højskabe, spejlskabe og 
hyldeløsninger skaber Geberit Acanto møblerne den perfekte 
opbevaringsplads til alle badeværelser. De fås i fire farver: sort, 
lava, sandgrå og hvid. 

Designerne af badeværelsesmøblerne lagde særlig stor vægt 
på en moderne kombination af forskellige materialer og overflader 
som glas, metal, malede overflader og træoverflader, for ikke at 
nævne den individuelle sammensætning af de forskellige 
møbeltyper. 

GEBERIT ACANTO BADEVÆRELSESMØBEL FARVER

KORPUS

lava, lakeret mat sort, lakeret mathvid, højglans- 
lakeret

sandgrå, lakeret 
mat

lava glas sort glashvid glas sandgrå glas

Fugtresistent

Soft close skuffer/
udtræk

Kompakt design
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BETJENINGSPLADE 

Geberit Sigma70.

Skjult vægmontering

Soft close

Skyllemængde

Frihøjde

QuickRelease

GEBERIT ACANTO
TOILETTER OG  
BIDET

TIDLØSE FORMER TIL BADE-
VÆRELSER AF HØJESTE KVALITET
Geberit Acanto toiletter og bidet følger 
håndvaskenes design – både indvendigt 
og udvendigt. Toiletterne har et Rimfree® 
design, som ikke kun ser godt ud, men 
også er lettere at rengøre og mere hygi-
ejnisk. Toiletsædet med QuickRelea-
se-funktion gør rengøringen hurtig og let. 
Udvendigt er der også en ensartet, glat 
overflade med skjulte beslag på både det 
væghængte og det gulvstående toilet.

→ BETJENINGSPLADE: Geberit Sigma50.

→ BETJENINGSPLADE: Geberit Sigma20.
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GEBERIT ICON
Lineært design, tydelige linjer og alligevel fleksibel – 
det er indbegrebet af den komplette Geberit iCon 
badeværelsesserie. En omfattende serie af keramik og 
badeværelsesmøbler i et moderne designsprog giver 
maksimal designfleksibilitet og skiller sig ud takket 
være den store alsidighed. For personer, der har lige så 
mange facetter. Enkelt udseende, fleksibelt 
badeværelsesdesign.

DESIGN RENHED PLADSBESPARENDE
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BETJENINGSPLADE

Geberit betjeningsplade 
Sigma21.

BADEVÆRELSESMØBLER 

Modulært møbelkoncept med 
farver på overflader og greb, som 
du kan kombinere på forskellige 
måder.

TOILET

Det optimerede design på Geberit 
iCon Rimfree® toilettet er særligt 
rengøringsvenligt.

HÅNDVASK

Geberit iCon håndvaske findes i 
mange former og størrelser, også 
som dobbeltvaske.

HYLDEELEMENTER

Åbne hylder sikrer, at alt det, du har 
brug for, er lige ved hånden i 
håndvaskområdet.

SPEJL 
Geberit Option Plus spejlet 

passer til de rene linjer i 
hele serien.
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1

2

1

3

GEBERIT ICON 
HÅNDVASKE 

1 Fleksibelt design med rene linjer: Geberit iCon håndvask og modulært 
møbelkoncept. 2 Ekstra slank: Geberit iCon SlimRim dobbeltvask. 3 Fælles for alle Geberit 
iCon håndvaske er de rene linjer og de blødt afrundede indvendige vaske. 4 SlimRim 
håndvaskene sørger for en fornemmelse af lethed, når de kombineres med de matchende 
underskabe.

Håndvaskene i badeværelsesserien Geberit iCon fås 
med tre kanthøjder: Med en standardkant på 9 cm, et 
LightRim design med en reduceret kanthøjde på 5,5 
cm og en SlimRim håndvask med en kanthøjde på 
kun 1,5 cm. Vaskene med kanthøjde 9 cm. og 5,5 cm. 
kan monteres på bolte og på underskabe. SlimRim 
håndvaskene kan kun monteres på underskabe.

Håndvaskene i Geberit iCon serien er 
karakteriseret af de udvendige formers 
tydelige, geometriske linjer.
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GEBERIT ICON
MODULARITET

↑

Det alsidige møbelsortiment åbner op for indivi-
duelle muligheder for at skabe plads og have alt, 
hvad du har brug for lige ved hånden.

↑

KOMBINATIONSMULIGHEDER MED GEBERIT OPTION PLUS  
SPEJLELEMENTER

Spejle med lys og spejlskabe fra sortimentet Geberit Option Plus harmo-
nerer perfekt med badeværelsesserien Geberit iCon. De tilbyder forskel-
lige muligheder for at oplyse håndvaskområdet perfekt og forbedrer den 
med ekstra komfortfunktioner og mere opbevaringsplads. Mere informa-
tion fås på side 157 og frem.

SLIMRIM

Håndvaske til montering på underskab i SlimRim-design  
med en kanthøjde på kun 1,5 cm*.

LIGHTRIM

Håndvaske i LightRim-design 
med en kanthøjde på 5,5 cm.

STANDARD

Standardhåndvask  
med en kanthøjde på 9 cm.

* Kun i kombination med underskab

Badeværelsesmagasin
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1 De let bevægelige skuffer på underskabet lukker blidt takket være soft close. 2 Takket være den eks-
tremt flade vandlås har de øverste skuffer ikke brug for en udskæring til vandlåsen og tilbyder derfor mere 
opbevaringsplads. 3 Fladt højskab med praktisk integreret stort spejl på lågens  
inderside og bred åbning.

Fugtresistent

Soft close skuffer og låger

Kompakt udførelse

↑
GREB I FEM  
FARVER

• Udskiftelige profilgreb

• Tone i tone eller bevidst 
kontrast til møblernes 
overflader

GREB

hvid mat

poleret krom

sandgrå mat

lava mat

sort mat

Skufferne i Geberit iCon underskabe og højskabe er udstyret 
med soft close. Lukkede og åbne møbelelementer giver rigelig 
og praktisk opbevaringsplads. De kan kombineres på mange 
måder og skabe unikke og effektive rumdesigns. Ved at kombi-
nere spejle med lys og sideelementer er det muligt at skabe in-
teressante løsninger i rummet og visuelle forbindelser til de lave 
skabe og højskabene.

GEBERIT ICON BADEVÆRELSESMØBLER: FARVER OG OVERFLADER

KORPUS/ 
FRONT

nøddetræ, 
melamin med 
træstruktur

hvid, 
højglanslakeret

hvid, 
lakeret mat

lava, 
lakeret mat

eg, melamin med 
træstruktur

sandgrå, 
højglanslakeret

GEBERIT ICON
BADEVÆRELSESMØBLER



1

2 3

GEBERIT ICON 
TOILETTER OG 
BIDETER

Toiletter og bideter fås i rundt og kantet design både 
væghængte og gulvstående. Det betyder, at alle kun-
der finder den perfekte løsning til deres egne per-
sonlige ønsker og pladsbehov. En optimeret Rimfree® 
teknologi gør den afrundede væghængte toiletskål 
endnu lettere at rengøre.

BETJENINGSPLADE

Geberit betjeningsplade Sigma50. Fås i 
forskellige materialer og farvevarianter.

1 Rimfree® toilet og bidet i et perfekt koordineret design. 2 Attraktiv geometrisk 
designmulighed: Geberit iCon Square toilet og bidet. 3 Valgfrit Geberit iCon toiletsæde i et 
smalt design med QuickRelease-funktion.

Skjult vægmontering

Skjult gulvmontering

Dobbeltskyl

Soft close toiletsæde

Skyllemængde

Afstand til gulvet

QuickRelease
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GEBERIT ICON
HÅNDVASKOM-
RÅDER TIL  
GÆSTEBADE-
VÆRELSER

1 Matchende badeværelsesmøbler supplerer udvalget af Geberit iCon håndvaske. 2 Hjørnehåndvaske udnytter 
pladsen perfekt i små badeværelser og gæstebadeværelser. 3 En smart løsning: Håndvask og attraktivt designet op-
bevaringsplads på et meget lille sted. 4 Perfekt belysning: Option Plus spejl med lys og 40 cm bredde.  
5 Skuffer med soft close giver god komfort på badeværelset.

HÅNDVASKLØSNINGER TIL SMÅ BADEVÆRELSER
Badeværelsesserien Geberit iCon omfatter håndvaske, der er 
specielt designet til små badeværelser eller gæstetoiletter. Sam-
men med de små sideskabe tilbydes der en bred vifte af smarte 
løsninger til det lille badeværelse. De specielle hjørnevaske åb-
ner mulighed for god udnyttelse af pladsen i det lille badeværel-

se. Underskabe, sidehylder og reoler, der passer til håndvaskenes 
mål, skaber opbevaringsplads. Geberit Option Plus spejlet med 
lys og en bredde på kun 40 cm giver behagelig belysning i små 
badeværelser og er kompatibelt med de pladsbesparende hånd-
vaske.

Fugtresistent

Soft close skuffer og låger

Kompakt udførelse
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Geberit VariForm designkonceptet er baseret på de fire 
grundlæggende geometriske former – rund, rektangulær, 
oval og ellipse, og de bruges til at skabe nye og forskellige 
variationer hver gang. Det er et koncept, der åbner 
op for en lang række muligheder for at skræddersy 
badeværelsesindretningen. Håndvaskene i denne serie 
giver næsten uendelige designmuligheder.

GEBERIT 
VARIFORM

DESIGN RENHED BRUGERVENLIGHED
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2

GEBERIT VARIFORM 
MODERNE HÅNDVASKE

eller alternativt som vægarmatur. Alle Geberit VariForm mo-
deller har en stor dybde for at sikre ergonomisk bevægel-
sesfrihed. Håndvaskene, der er fremstillet af keramik af høj 
kvalitet, er ridsefaste og modstandsdygtige over for revner, 
ligesom de er lette at vedligeholde. 

DE SENESTE DESIGNTRENDS –  
GJORT ALSIDIGE OG ERGONOMISKE 
De strømlinede kanter på Geberit VariForm håndva-
ske er det perfekte match for banebrydende bade-
værelsesdesigns. Håndvaske nedfældet i bordpladen 
og bordstående håndvaske fås både med og uden 
porcelænsflade med hanehul. Vandhanen kan instal-
leres som håndvaskarmatur eller på bordpladen – 

1 Håndvaske til montering på bordplade
med en afrundet ellipseform kombineret med 
vægarmaturer.
2 Håndvaske til montering på bordplade med en 
ren rektangulær form med håndvaskarmaturer på 
bordpladen. 
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Geberit VariForm designkonceptet er baseret på de fire vigtigste 
grundlæggende geometriske former, og de bruges til at skabe 
nye og forskellige variationer hver gang. Håndvaskene, der kan 
monteres som bordstående, nedfældet og underlimet, egner sig 
til offentlige sanitære faciliteter samt på hoteller og i private 
badeværelser. Det modulære system tilbyder næsten uendelige 
designmuligheder.

↑

GEBERIT VARIFORM HÅNDVASK

Rund designlinje.

↑

GEBERIT VARIFORM HÅNDVASK

Oval designlinje.

↑

Til montering oven på bordpladen, underlimet eller nedfældet.  
VariForm håndvaske dækker alle behov. 

↑

GEBERIT VARIFORM HÅNDVASK

Ellipseformet designlinje.

↑

GEBERIT VARIFORM HÅNDVASK

Rektangulær designlinje.
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GEBERIT VARIFORM 
UNDERSKABE OG 
HÅNDVASKE TIL 
BORDMONTERING

GEBERIT VARIFORM BADEVÆRELSESMØBEL FARVER

KORPUS/ FRONT

TOPPLADE

TIL HÅNDVASKE MED STIL OG OPBEVA-
RINGSPLADS
Geberit VariForm underskabenes rolige, diskrete 
formsprog giver lethed til håndvasken og passer per-
fekt til håndvaskenes slanke og moderne design. Det 
modulære system giver mulighed for fleksibel plan-
lægning, der passer til rummet. Det smalle underskab 
fås i bredderne 75 og 90 cm med hver en skuffe. In-
stallationselementerne fås desuden som sæt med 
sideskab i samme byggehøjde eller i L-form med 
større sideskab. Den lille variant har én skuffe, den 
store har to. Hvis der ønskes mere opbevaringsplads 
eller to håndvaske i badeværelset, er der mulighed 
for forskellige kombinationer. Med farvevarianterne 
hvid højglanslakeret, lava lakeret mat og nøddetræ 
passer badeværelsesmøblerne til forskellig indret-
ningsstil.

43

Geberit VariForm badeværelsesmøblerne 
udvider designmulighederne med 
håndvaske til bordmontering.

1 En sort kant giver en flot visuel effekt på smalle fralægningspladser. 
2 Det L-formede underskab giver endnu mere opbevaringsplads. 3 Det indvendige af 
skabet kan bruges fuldt ud takket være skuffer uden udskæring til vandlås. 4 Variform 
underskabe kan kombineres perfekt med Geberit iCon højskabene med matchende 
overflader.

lava, 
lakeret mat

lava mat, beklædt 
med melamin

nøddetræ, 
melamin med 
træstruktur

nøddetræ, 
melamin med 
træstruktur

hvid, 
højglanslakeret

(topplade er hvid, 
mat kompakt 
laminat)

hvid mat, beklædt 
med melamin

eg,  
melamin med 
træstruktur

eg,  
melamin med 
træstruktur
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Geberit Smyle badeværelsesserien med det 
moderne design skaber en afslappende atmosfære 
og bringer harmoni og lys ind i badeværelset eller på 
gæstetoilettet. Smyle serien giver en følelse af orden 
og udnytter pladsen effektivt. Samtidig opnås et højt 
niveau af komfort uanset badeværelsets indretning. 
Diskrete former, maksimal funktion.

GEBERIT 
SMYLE

DESIGN RENHED
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SPEJL 

Geberit Option spejlene giver perfekt lys 
til de daglige rutiner på badeværelset.

BADEVÆRELSESMØBLER 

Højskabe med lukkede og åbne elementer, 
der kan kombineres på forskellige måder.

HÅNDVASK 

Slanke håndvaske og passende 
underskabe fås i mange forskellige 
design og størrelser.

BRUSELØSNING 

Geberit CleanLine20.

BETJENINGSPLADE 

Geberit Sigma21.

TOILET

Geberit Smyle toilettet har skjulte 
monteringsbeslag og helt glatte sider, 
hvilket gør det endnu lettere at rengøre.
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GEBERIT SMYLE 
HÅNDVASKE

GEBERIT SMYLE SERIEN SKILLER SIG UD PÅ ETHVERT 
MODERNE BADEVÆRELSE MED SIT LETTE DESIGN
Sofistikerede linjer, harmoniske former og smalle kanter på hånd-
vaskene står i spændende kontrast til den rigelige hyldeplads. 
Geberit Smyle løsningerne, små eller store, med eller uden ha-
nehul, i forskellige bredder, med dobbeltvask eller enkeltvask 
opfylder alle kravene på moderne badeværelser. 

1 Rummelig dobbeltvask: Profilgrebet på underskabet 
er tilpasset håndvaskens bue. 2 Integrerede 
lyselementer i spejlet er med til at sætte fokus på 
håndvaskområdet. 3 Håndvaske i et blødt, organisk 
design. 4 Håndvaske i et blødt, geometrisk 
design. 5 En stor serie af badeværelsesmøbler med 
flotte overflader.
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MERE DESIGNFRIHED PÅ BADEVÆRELSET
I badeværelsesserien Geberit Smyle er møblerne tilpasset por-
celænets form og koncept og for at opnå det, består konceptet 
af  smalle håndvaskformer. Som det er standard hos Geberit, 
bruges der højkvalitetsmaterialer, lakerede overflader og mo-
dulære elementer for at skabe en høj grad af fleksibilitet. Under-
skabe, lavt skab, højskab, hyldeelement og væghylde med hånd-
klædekrog kan blandes og matches, så der er mulighed for 
mange badeværelseskombinationer, som kan udnytte  pladsen 
på badeværelset optimalt og opfylde diverse ønsker til møblerne. 

Afhængigt af kravene kan åbne skabe for eksempel også kom-
bineres med lukkede skabe. Møblerne er udstyret med flere over-
raskende og nyttige funktioner. Ekstra skuffeindsatser giver 
opbevaringspladsen en tydelig struktur. Glashylder og indvendi-
ge spejle giver højskabene et præg af luksus. Farvetilpassede 
glasplader beskytter hyldernes overflader på de lave skabe. De 
integrerede profilgreb er i samme farve som badeværelsesmøb-
lernes fronter, mens de matte overflader og udsmykkede linjer 
skaber en diskret kontrast.

sandgrå, 
højglanslakeret

lava, 
lakeret mat

KORPUS/ 
FRONT

GEBERIT SMYLE BADEVÆRELSESMØBEL FARVER

hvid, 
højglanslakeret

nøddetræ, 
melamin med 
træstruktur

Fugtresistent

Soft close skuffer/
udtræk

GEBERIT SMYLE 
BADEVÆRELSESMØBLER

1

2 3 4

1 Kosmetikprodukter opbevares omhyggeligt i møblernes 
skuffer, der har soft close.  2 Håndvaske med matchende 
underskabe passer til at møblere små badeværelser og 
gæstetoiletter. 3 Badeværelsesmøbler, der hænger med 
afstand til gulvet, gør det lettere at rengøre gulvet.  
4 Magnettavler med justerbare hylder giver en høj grad af 
fleksibilitet.

GREB

hvid, mat pulverlakeret  
(front: hvid)

lava, mat pulverlakeret  
(front: lava)

sandgrå, mat pulverlakeret 
 (front: sandgrå)
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GEBERIT SMYLE 
TOILETTER OG BIDETER

BETJENINGSPLADE 

Geberit Sigma30.

Toiletter og bideter viderefører det 
karakteristiske lette Geberit Smyle 
designsprog og sikrer en harmonisk 
blanding.

Toilettets og bidetets form følger håndvaskenes so-
fistikerede design. Smyle serien tilbyder løsninger 
med standard- og luksusdesign. Toiletterne har et 
Rimfree® design, som ikke kun ser godt ud, men også 
er lettere at rengøre og mere hygiejnisk. 

Soft close

Afstand til gulvet

QuickRelease-funktion til 
toiletsædet

BETJENINGSPLADE 

Geberit Sigma50.

↓

BETJENINGSPLADE 

Geberit Sigma20.

↓
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Med de anderledes, klassiske design passer Geberit 
Renova harmonisk ind i ethvert rum. Ud over de 
mange smarte løsninger til særlige krav får serien let 
og økonomisk et gammelt badeværelse til at funkle 
igen med moderne glans. Tidløse design, forskellige 
muligheder.

GEBERIT 
RENOVA

DESIGN RENHED
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BADEVÆRELSESSERIEN GEBERIT RENOVA

BETJENINGSPLADE

Geberit betjeningsplade  
Sigma20.

TOILET

Det halvt afskærmede design gør 
Rimfree® toiletskålen særligt let at 
rengøre.

SPEJL

Spejl med lys fra serien Geberit 
Option med integrerede 

lyspaneler til optimal belysning af 
håndvaskområdet.

HÅNDVASK 

Med sit klassisk buede design pas-
ser håndvasken ind i ethvert bade-
værelsesmiljø. Fås som ekstraud-
styr med halvsøjle til afdækning af 
vandlåsen.
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BADEVÆRELSESSERIEN GEBERIT RENOVA

GEBERIT RENOVA
HÅNDVASKE

1 Klassisk buede håndvaske med stor hyldeflade. 2 Hylde og hanehul er ikke forsænket og 
forbindes med væggen, hvilket sikrer nem rengøring. 3 Elegant halvsøjle ned til gulvet til af-
dækning af vandlåsen.

ORGANISKE KURVER FOR EN HARMONISK 
HELHED I BADEVÆRELSET
Geberit Renova er klassikeren, når det drejer sig om 
attraktive badeværelsesmoderniseringer og en inte-
ressant løsning til alle budgetter. Håndvaskene med 
de organiske kurver fås i forskellige størrelser. Vand-
låsen kan skjules elegant bag en keramisk halvsøjle.
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GEBERIT RENOVA
TOILETTER OG 
BIDETER

Toiletterne fra Geberit Renova har klassisk bløde kurver. De fås 
også som væghængt model. Toiletskålene er særligt nemme at 
vedligeholde med Rimfree® teknologien. Kvalitetsmodellen har 
også en vandlås, der er stort set skjult, og en åben fastgørelse.

Matchende bideter fås også som væghængte modeller.

Toiletter med moderne komfort-
funktioner. Designet på toilet-
skålene fra Geberit Renova er 
karakteriseret af klassiske, bløde 
kurver.

BETJENINGSPLADE 

Geberit betjeningsplade 
Sigma20.

Soft close

Skyllemængde

Afstand til gulvet
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GEBERIT 
RENOVA PLAN
Med de anderledes, klassiske design passer Geberit 
Renova harmonisk ind i ethvert rum. Ud over de 
mange smarte løsninger til særlige krav får serien let 
og økonomisk et gammelt badeværelse til at funkle 
igen med moderne glans. Hjørner og kanter, nye 
højdepunkter.

DESIGN RENHED
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HÅNDVASK 

Geberit renova Plan håndvaske 
i mange forskellige størrelser. 
Med eller uden fralægningsplads 
integreret i porcelænet. 

BETJENINGSPLADE

Geberit betjeningsplade Sigma30.

TOILET

Geberit Renova Plan toilet med 
moderne geometriske linjer. BADEVÆRELSESMØBLER

Geberit Renova Plan badeværelsesmøbler 
med integrerede profilgreb med rene linjer. 
Med kombinationen af side- og underskabe 
kan der skabes individuel plads og 
opbevaringsmuligheder i badeværelsesområdet.

BADEKAR

Hvis du ønsker et harmonisk 
badeværelse, så fortsætter 
badekarrene i serien Renova Plan 
håndvaskenes og toiletskålens 
geometriske design.

SPEJL MED LYS

Diskret integreret lys med direkte lys og 
andre nyttige funktioner.
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GEBERIT RENOVA PLAN 
HÅNDVASKE

1 Badeværelsesserien kan kombineres på mange forskellige måder, så den passer til individuelle behov. 2 En SlimRim gi-
ver de nye Renova Plan Slim håndvaske til montering på underskab en særlig fornemmelse af lethed. 3 Pladsbesparende 
håndvaske med hylde og hanehul på siden er, i kombination med passende underskabe, komfortable løsninger til små ba-
deværelser og gæstetoiletter. 4 Det alsidige sortiment af sanitetskeramik og badeværelsesmøbler kan kombineres og 
skabe attraktive badeværelser. 5 Selv små Geberit Renova Plan håndvaske har rigelige opbevaringsmuligheder. Takket 
være et sideskab, ekstra plads og opbevaringsmuligheder kan der opnås mere plads ved håndvasken.

En bred vifte af udstyr og badeværelsesmøbler 
med tydelige linjer. Ikke kun til modernisering af 
badeværelset.

Geberit Renova Plan, der består af porcelæn med et tydeligt, 
kantet design og attraktive, alsidige badeværelsesmøbler, 
tilbyder mange forskellige flotte designmuligheder. Håndvaskene 
fås i mange forskellige størrelser og design, til armaturer, der 
sidder på håndvasken, eller vægarmaturer samt med eller uden 
overløb. Slanke håndvaske med en smal omsluttende kant findes 
i mange forskellige størrelser og passer til de seneste 
badeværelsestrends. Attraktive dobbeltvaske fås også. 
Håndvaske til bordmontering giver ekstra muligheder for at 
præsentere rummet med stil.
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Underskabe, der er trukket lidt tilbage i forhold til 
håndvasken, giver sortimentet  af badeværelsesmøb-
ler et strømlinet, let udseende. De kan kombineres 
med sideskabe på forskellig vis og dermed skabe 
badeværelser, der passer til enhver smag. 

Sortimentet af badeværelsesmøbler med integrere-
de profilgreb understreger de tydelige linjer. Det fås 
i hvid og lava samt i lys nøddetræ eller nøddetræ. 

GEBERIT RENOVA PLAN BADEVÆRELSESMØBEL FARVER OG 
OVERFLADER

lys nøddetræ

KORPUS / FRONT

nøddetræhvid, 
højglanslakeret

lava, 
lakeret mat

GEBERIT RENOVA PLAN 
BADEVÆRELSESMØBLER

1 Sortimentet af badeværelsesmøbler fra Geberit Re-
nova Plan tilbyder mere opbevaringsplads, da der ikke er 
nogen udskæring i den øverste skuffe. 2 Skjulte profilg-
reb til et tydeligt design. 3 Ekstra slankt underskab til 
håndvasken. 4 Alle korpusser og fronter er fremstillet 
af fugtresistente materialer. 5 Indvendigt er badeværel-
sesmøblerne også elegante og overskuelige.
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GEBERIT RENOVA 
PLAN TOILETTER OG 
BIDETER

BETJENINGSPLADE 

Geberit 
betjeningsplade 

Sigma30.

HYGIEJNE TIL HELE 
BADEVÆRELSET
Det væghængte toilet fra Geberit Renova 
Plan har usædvanligt kantede linjer. Med 
belægningen KeraTect® er de særligt 
holdbare og lette at vedligeholde. Bidetet 
er designet, så det passer til den væg-
hængte toiletskål. 

←
TOILETTER OG TOILETSÆDER 

• Moderne, glat design

• Fås med soft close

Soft close

Skyllemængde

Afstand til gulvet
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GEBERIT 
RENOVA 
COMPACT
Med de anderledes, klassiske design passer Geberit 
Renova harmonisk ind i ethvert rum. Ud over de 
mange smarte løsninger til særlige krav får serien let 
og økonomisk et gammelt badeværelse til at funkle 
igen med moderne glans. Klassisk komfort, kompakt 
løsning.

DESIGN RENHED PLADSBESPARENDE



1

GEBERIT RENOVA 
COMPACT HÅNDVASKE

DEN RETTE HÅNDVASK TIL ETHVERT RUM
Hvis pladsen er begrænset, skal håndvasken tilpas-
ses optimalt efter plantegningen. Geberit Renova 
Compact viser, hvor smukt dette kan se ud. Serien 
tilbyder forskellige pladsbesparende håndvaske og 
meget andet. Håndvaske med reduceret dybde, hvor 
hylderne og håndvaskarmaturet sidder på siden i 
stedet for på bagsiden, og hjørnemodeller giver de-
signfrihed til alle badeværelser. 

1 Håndvaske og underskabe med en lav dybde gør det let at bevæge sig rundt i små 
badeværelser. 2 Alt, hvad et håndvaskområde har brug for, kan også opbevares på de mindste 
steder. 3 Behagelig at bruge, selvom pladsen er trang: håndvask med hjørneskab. 4 Den 
runde håndvask giver små badeværelser et strejf af luksus.

2

3

4
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GEBERIT RENOVA  
COMPACT BADEVÆREL-
SESMØBLER

4

Perfekt matchende underskabe fås til alle håndvaskformer. Dette 
sikrer, at selv små badeværelser får rigelig opbevaringsplads. 
Konturen på underskabene, som fås i hvid og lysegrå, er trukket 
lidt tilbage hvilket giver håndvasken et let udseende. Lågerne, 
der er lette at åbne takket være de store kromhåndtag, lukker 
også blidt.

1 Pladsbesparende: underskab med en integreret håndklædeholder. 2 Når 
håndvaskarmaturet sidder på siden, kan håndvaskene designes endnu 
slankere. 3 Ben under møblerne gør det lettere at installere underskabet og giver 
afstand til gulvet, hvilket letter rengøringen. 4 Slanke underskabe giver masser af 
opbevaringsplads på et lille gulvareal.

GEBERIT RENOVA COMPACT BADEVÆRELSESMØBEL FARVER OG OVERFLADER

hvid, 
højglanslakeret

KORPUS/ 
FRONT

lys grå, 
højglanslakeret

Krom

GREB

2 31
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BADEVÆRELSESSERIEN GEBERIT RENOVA COMPACT

GEBERIT RENOVA  
COMPACT TOILETTER

Man kan også spare plads, når man vælger toilettet. Toiletskåle-
ne fra Geberit Renova Compact har et fremspring, der er nogle 
få centimeter kortere sammenlignet med normale toiletter. Med 
en dybde på 48,5 cm passer modellen med et blødt geometrisk 
design perfekt til håndvaskene. Med et fremspring på kun 48 cm 
er den klassisk buede model en smule mindre. Begge toiletskå-
le fås som væghængte toiletter. 

Små dimensioner, stor effekt:  
mere plads omkring toilettet.

BETJENINGSPLADE 

Geberit betjenings-
plade Sigma50.

1 Toilettet med et blødt design afspejler håndvaskens de-
sign. 2 Den klassisk buede pladsbesparende toiletskål er 
endnu mindre pladskrævende.

Soft close

Skyllemængde

Afstand til gulvet

Pladsbesparende
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GEBERIT RENOVA
BADEKAR

NYD AFSLAPPENDE STUNDER PÅ BADEVÆ-
RELSET
Badekarrene i serien Renova Plan og søsterserierne 
Renova og Renova Compact kan bruges til komplet-
te badeværelsesindretninger. 

Alle badekarsmodeller er fremstillet af sanitetsakryl, 
der er behagelig at røre ved og nem at rengøre.

Badekarrene fås i fire størrelser til forskellige plan-
tegninger. Duo modellerne byder på badesjov for to, 
med et centralt udløb og god plads til, at to personer 
kan ligge ned. 

←

Geberit Renova Plan rektangulært 
badekar med tydeligt geometrisk 
design.

↓

Geberit Renova rektangulært bade-
kar med slank kant.
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BARRIEREFRI 
BADEVÆREL-
SER

Fra barndom til alderdom – badeværelset er en konstant føl-
gesvend igennem hele livet. Og mange ting, der gør livet lette-
re for ældre med nedsat mobilitet, giver også de unge ekstra 
komfort. Et badeværelse til alle situationer i livet.
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GEBERIT 
RENOVA 
COMFORT
Med de anderledes, klassiske design passer Geberit 
Renova harmonisk ind i ethvert rum. Ud over de 
mange smarte løsninger til særlige krav får serien 
let og økonomisk et gammelt badeværelse til at 
funkle igen med moderne glans. Fleksibel brug, enkel 
modernisering af badeværelset.

DESIGN RENHED TILGÆNGELIGHED
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BETJENINGSPLADE 

Geberit 
betjeningsplade 

Sigma20, alpinhvid.

TOILET 

Ekstra lange toiletskåle med en 
behagelig højde.

SPEJL

Hvis spejlene med lys installeres i 
en lav højde, kan de bruges, både 
når man sidder og står. 

BADEKAR

Badekar, der er lettere at 
stige ned i.

HÅNDVASK 

Barrierefri håndvaske 
med gribeområder og en 
indbygningsvandlås.
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GEBERIT RENOVA 
COMFORT HÅNDVASKE

1 En håndvask med et spejl placeret i en lav højde. 2 Et forhøjet område i håndvasken giver en overflade, 
der er let at nå, og hvor der endda kan placeres ting, når håndvasken er fyldt med vand. 3 Store, 
ergonomiske greb gør det lettere at bruge underskabene.

AVANCEREDE LØSNINGER
Personer med nedsat mobilitet kan bevare deres 
uafhængighed takket være Geberit Renova Comfort. 
Barrierefri håndvaske fås i to modeller. De gør det let 
at vaske og pleje kroppen – selv når man sidder ned.  

Geberit Renova Comfort viser, hvor godt 
livskvalitet og design kan kombineres.

Tilgængelighed 
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GEBERIT RENOVA  
COMFORT BADEVÆREL-
SESMØBLER

hvid, lakeret mat

KORPUS/ 
FRONT

DESIGNSTRIBE

GEBERIT RENOVA COMFORT BADEVÆRELSESMØBEL 
FARVER OG OVERFLADER

grafitgrå, mat

1 Et sideskab med rigelig opbevaringsplads, der er let at komme til, også i 
lågen. 2 Gribeområdet på håndvaskens underside gør det lettere at holde fast og 
trække sig selv hen til håndvasken. 3 Den mobile skammel giver komfort, når man 
bruger håndvasken og har plads til opbevaring af badeværelsesartikler. 4 Hylderne, 
der er trukket lidt tilbage i underskabet, sikrer, at der er rigelig benplads til siddende 
brugere, når lågerne er åbne.

Den mobile skammel, som har opbevaringsplads under det 
hængslede sæde, er en værdifuld tilføjelse. Hylderne i 
badeværelsesmøblernes låger er lette at komme til og ekstremt 
praktiske. Gribeområdet på undersiden af håndvasken gør det 
lettere trække sig selv hen mod håndvasken. Der kan monteres 
greb på siden af badeværelsesmøblerne. Man kan holde fast i 
dem eller bruge dem som håndklædeholdere. Det elegant 
designede spejl med LED-lys sikrer, at ikke ét eneste hår sidder 
forkert, når den daglige hygiejenrutine er afsluttet. Det er placeret 
lige over håndvasken, så det er muligt at  se sig selv, når man 
sidder ned.

Krom

GREB
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GEBERIT 
RENOVA 
COMFORT 
TOILETTER

BETJENINGSPLADE 

Geberit betjeningsplade 
Sigma20.

1 Et væghængt toilet. 2 Et gennemgående beslag i rustfrit 
stål giver toiletsædet høj stabilitet. 3 Ekstra langt, så det er let 
at komme over på fra en kørestol. 4 Et lille håndtag gør det 
lettere at åbne toiletlåget.

DET RIGTIGE TOILET TIL ETHVERT BEHOV
De mange forskellige toiletter i Geberit Renova Comfort sorti-
mentet kombinerer komfort og sikkerhed til forskellige behov. 
Toiletterne fås i en ekstra lang model, så de er lette at komme 
over på fra en kørestol. Udligningsbufferne og porcelænets hæl-
dende kant sikrer, at toiletsædet holder sig på plads; et gennem-
gående beslag i rustfrit stål giver sædet en høj grad af stabilitet. 

Soft close

Skyllemængde

Afstand til gulvet

Behagelig bredde

Behagelig sædehøjde
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SPEJLE OG 
SPEJLSKABE

Spejle med integreret lys og spejlskabe er i fokus på badevæ-
relset. Option serien tilbyder et omfattende udvalg, der giver 
det perfekte bløde lys til din badeværelsesrutine.
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GEBERIT OPTION
SPEJLE MED LYS

1 Innovativt lyskoncept til en optimal belysning i badeværelset. 2 Lyselementer på undersiden giver et 
perfekt lys over håndvasken. 3 Integrerede lyspaneler til perfekt belysning når du lægger makeup, ordner hår 
eller barberer dig.

LYSENDE EKSEMPLER PÅ VELLYKKEDE 
BADEVÆRELSESINDRETNINGER
Spejle med lys fra Geberit oplyser de steder, du ønsker, og skaber 
samtidig atmosfære takket være en behagelig belysning. Det 
nye Option Plus spejls lyskoncept er særlig komfortabelt. Det 
sørger for en perfekt oplysning af loft, ansigt og håndvask. 
Belysningen kan dæmpes med en sensor. En antidug-funktion 
kan aktiveres efter ønske. Option Plus spejle med lys fås i mange 
størrelser fra en bredde på 40 til 120 cm.

2 3

1
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GEBERIT OPTION PLUS
SPEJLSKABE

1

1 Indvendigt i spejlskabet er der el-stik med USB-tilslutning: til opladning af mobile 
enheder. 2 Heldækkende LED-afdækning til blødt omgivende lys. 3 Rigelig plads til 
kosmetikprodukter. 4 Praktisk: har et indbygget forstørrelsesspejl og en magnetholder. 5 Option og 
Option Plus er det perfekte tilbehør til Geberit toiletter og badeværelsesmøbler.

2

3 4

5
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Deuts

SAMMENLIGNING
OPTION SPEJLSKABE

Model Option Basic Option Option Plus

STØRRELSER cm 50
55
60

60
75
90

120

60
75
90

120

FUNKTIONER Direkte LED-lys X X X

Indirekte lys X X

Dobbelte spejldøre X X X

Indvendig spejlvæg X

Kromgreb X

Sokkel X X X
(2 i 120 cm)

USB-port X

Farve på invendig side Hvid mat Hvid mat Mat antracit

Magnetholder Valgfri 
 (X)

Valgfri  
(X)

X

Forstørrelsesspejl Valgfri 
 (X)

Valgfri  
(X)

X

↑

OPTION BASIC

LED-lys, stikdåse og dobbelte 
spejldøre.

↑

OPTION

Option Basic model, plus direkte 
og indirekte LED-lys og sensoraf-
bryder. 

↑

OPTION PLUS

Option model, plus indvendig spejl-
væg, forstørrelsesspejl, stikdåse 
med USB-port og magnetholder. 
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Seite von DE in EN

Model Option Basic Option Option Plus

STØRRELSER cm 40
50
60
70
80
90

100
120

40
60
 70
90

120 40
60
75
90

120

EGENSKABER Lysstribernes placering På begge 
sider

Oppe Oppe På begge 
sider

Oppe og nede

Direkte belysning X X X X X

Indirekte belysning X

Kan dæmpes X

Antidug-funktion X

SAMMENLIGNING
OPTION SPEJLE
MED LYS

←

LYSSTRIBER

Ideel til de daglige plejerutiner: Alle 
Option spejle med lys har integre-
rede lyspaneler, der giver et blidt 
lys. Spejlene med lys passer til alle 
badeværelsesserier.

↑

OPTION BASIC

Allround anvendeligt spejl med to 
integrerede lyspaneler på begge 
sider.

↑

OPTION

Universelt anvendeligt spejl med 
bredt lyspanel, der ved øverste kant 
er integreret i spejlfladen.

↑

OPTION PLUS

For mere komfort ved håndvasken: 
Lysspejl med direkte og indirekte 
belysning. Kan dæmpes og er ud-
styret med antidug-funktion, der 
kan aktiveres manuelt.
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BADEKAR

Et behageligt badekar og en stor bruseniche er meget vigtige 
parametre for badeværelseskunderne. Et brusebad om 
morgenen er den perfekte måde at starte dagen på – og hvem 
nyder ikke at slappe af i et varmt karbad? Geberit tilbyder 
badekar, der giver en følelse af velvære på alle badeværelser, 
uanset plantegningen.
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Det varme vand får kroppen til at slappe af, samtidig 
med at dejlige dufte forkæler sanserne. Når du tager 
et bad eller nyder dit daglige brusebad i dit eget 
badeværelse, betyder det fred, ro og afslapning. Med 
andre ord et dejligt afbræk i dagligdagen. Ren velvære i 
varmt vand.

GEBERIT 
BADEKAR
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GEBERIT SOANA 
BADEKAR

STILFULD BADEFORNØJELSE
Geberit Soana badekar med det bløde organiske design giver 
en badeoplevelse fuld af velvære. Følelsen af velvære 
understøttes af badekarrets glatte overflade, som holder vandet 
varmere i længere tid. Badekarret fås med en afløbsventil midt i 
eller i den smalle ende. Geberit PushControl afløbstilslutning og 
overløb er det perfekte tilbehør med det slanke design, der 
passer til badekarrets enestående komfort.

Varmt materiale

Robust, holdbart materiale

Let at reparere, hvis det bliver ridset

Akustisk og termisk isolering

Farve passer til keramikken

Let at rengøre

Lav produktvægt

BADEKAR GEBERIT SOANA
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BADEKAR GEBERIT TAWA

GEBERIT TAWA 
BADEKAR

REN AFSLAPNING I BLØD GEOMETRISK BADEKOMFORT
Badekarret Geberit Tawa har bløde kurver og en tydelig udvendig kontur. 
Det firkantede badekar til enten én eller to personer findes i seks størrelser. 
Udløbet på badekarrene til én person sidder i karrets ende til fødderne. Én 
person kan ligge yderst behageligt i badekarret. Badekarrene til to personer 
er skråslebet på begge sider, så to personer kan sidde eller ligge behageligt 
sammen i badekarret. I dette tilfælde er udløbet placeret midtpå.

↑
EKSTREMT SMAL BADEKARSKANT

• Badekarrets kant, der kun er 1,5 cm høj, 
harmonerer diskret og perfekt med andre 
møbler.

Varmt materiale

Langtidsholdbart materiale

Nemt at reparere for ridser

Akustisk og termisk isolering 

Farve match med keramik

Nemt at vedligeholde

Lav vægt
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1

2

3

BADEKAR GEBERIT AFLØBSGARNITURE TIL BADEKAR

ESSENSEN 
AF BADNING 
TILSLUTNINGER BEGRÆNSET TIL DET VÆSENTLIGE 

FUNKTIONEL ELEGANCE
Den nye afløbsgarniture til badekar har et 
minimalistisk design. Fås valgfrit med in-
tegreret indløb, hvor luftblanderen på det 
skjulte indløb kan afmonteres i hånden og 
er let at afkalke. Betjeningsrosetten og 
ventilkeglen fås i krom, hvid, hvid med 
kromkant og matsort.

NYHED

1 Badkarafløb med integreret indløbsventil. 2 Afløbet kan nemt åbnes 
og lukkes ved hjælp af drejegrebet. 3 Dæksel til bundventil og drejegreb i 
et perfekt afstemt og elegant design. 

Hvid MatsortHvid med krom-
kant

Krom
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BRUSE-
LØSNINGER

Et brusebad er en fredelig og afslappende måde at starte dagen på. 
Takket være bruseløsningerne fra Geberit kan opfriskende bruse-
oplevelser nydes i alle badeværelser.
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I dag er afløbsrender i brusenichen en vigtig del af 
avancerede, komfortable badeværelser – de tilbyder 
betydelig mere komfort og er simpelthen pænere. 
Takket være de smarte tekniske løsninger er de også 
lette og sikre at installere. Den moderne bruseniche.

GEBERIT 
BRUSE- 
LØSNINGER
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BRUSELØSNINGER GEBERIT CLEANLINE

1

2

3

HYGIEJNISKE, RENE OG SIMPELTHEN 
SMUKKE: GEBERIT AFLØBSRENDER TIL 
BRUSENICHER I CLEANLINE SERIEN FOR 
FLEKSIBELT BADEVÆRELSESDESIGN
Geberit CleanLine sætter nye standarder inden for 
afløb til brusenicher. Vandet løber ikke usynligt ud i 
en rende, men i stedet via elegante samleprofiler i 
rustfrit stål. Der er ingen skjulte steder, hvilket betyder, 
at der ikke ophobes snavs og opstår ubehagelige 
lugte. Tør ganske enkelt profilen af, så er alt rent.

Geberit CleanLine er betydeligt mere fleksibel end 
mange andre bruseafløbsløsninger, da samleprofilen 
er let at skære af i begge ender og justeres på 
millimeteren afhængigt af forholdene i rummet.

1 En hårsi forhindrer tilstopning og er både nem at 
fjerne og nem at rengøre. 2 Fås også i en version 
med flise. 3 CleanLine80 har en integreret hældning 
og er blandt andet tilgængelig i en moderne 
champagnefarve.

rustfrit stål rustfrit stålchampagne sort krom

GEBERIT CLEANLINE80 GEBERIT CLEANLINE20 OG CLEANLINE60

4,3 x 30 – 130

4,3 x 30 – 130

4,3 x 30 – 160

Geberit CleanLine20

Geberit CleanLine60 og CleanLine80

4,3 x 30 – 90

4,3 x 30 – 90

GEBERIT CLEANLINE 
AFLØBSRENDER TIL 
BRUSENICHER 

størrelse i cm
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GEBERIT VÆGAFLØB  
TIL BRUSENICHER

Geberit vægafløb til 
brusenicher.

AFLØB I BRUSENICHER BLIVER ENDNU MERE AVANCE-
REDE
Geberit vægafløb flytter afløbet i brusenicher fra gulvet til bag 
væggen. Alle installationerne er bag væggen, og gulvet kan be-
klædes med fliser overalt. Det gør det også muligt at installere 
gulvvarme uden afbrydelse.

Det eneste, der stadig er synligt, er en lille afdækning på væggen, 
som let kan fjernes, når hårsien bagved skal rengøres. Afdæk-
ningen fås med forskellige overflader og kan også beklædes 
med fliser, så den passer til væggens design. 

1 Diskret og meget rengøringsvenlig. 2 Dækslet til bundventilen på væggen kan også beklædes med 
fliser, så det passer til badeværelsesdesignet.

alpinhvid Blankforkromet rustfrit stål poleret rustfrit 
stål

Kan belægges med 
fliser efter ønske

GEBERIT VÆGAFLØB
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DOUCHE-
TOILETTER

Vand er uundværligt til personlig hygiejne og velvære. Det 
renser blidt og grundigt. Derfor vælger flere og flere den 
naturlige og behagelige oplevelse at blive rengjort med vand.

Et Geberit AquaClean douchetoilet sikrer renhed og velvære 
og giver dig en tryg fornemmelse af friskhed hele dagen med 
et tryk på en knap.
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Vand er en integreret del af den daglige hygiejne. Det 
rengør, forfrisker og giver en ny følelse af velvære. 
Med Geberit AquaClean modellerne, lige fra det 
let monterbare toiletsæde til den fuldt integrerede 
toiletløsning, kan du også nyde denne komfort 
på toilettet. Beslut dig for, hvor mange ekstra 
luksusfunktioner dit douchetoilet skal tilbyde. Geberit 
AquaClean: nyd følelsen af friskhed og renhed hver dag.

GEBERIT
DOUCHE-
TOILETTER
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GEBERIT  
AQUACLEAN MERA
GENNEMFØRT GENIAL

BETJENINGSPLADE 

Geberit Sigma70.

AquaClean Mera kombinerer tidløs elegance ved det 
svævende design med materialer af topkvalitet. Den-
ne topmodel er kendetegnet ved høj kvalitet, bløde 
linjer og langsomme overgange. Samtidig forkæler 
det luksuriøse douchetoilet dig med den perfekte 
komfort takket være den unikke WhirlSpray-douche-
teknologi og mange andre innovative funktioner.

↑

BEHAGELIG DOUCHEOPLEVELSE

WhirlSpray-douchen med forbedret dynamisk 
luftningsteknologi sikrer en målrettet og grundig rengøring.

↑

ET EFFEKTIVT SKYL

Den innovative TurboFlush-teknologi, der er baseret på den 
asymmetriske geometri i toiletskålen uden skyllekant, sikrer, at 
toilettet skylles grundigt og støjsvagt.

WhirlSpray-doucheteknologi med fem indstille-
lige tryktrin

Toiletskål uden kant med  
TurboFlush-skylleteknik

Intuitiv og tydeligt udformet fjernbe-
tjening

Orienteringslys i syv forskellige farver

Individuelt justerbar position for dou-
chearm

Justerbar douchetemperatur

Pulserende stråle

Blid ladydouche

Toiletsædevarme

Lufttørrer

Lugtudsugning

Berøringsfrit automatisk toiletlåg

QuickRelease-funktion til toiletlåg og 
-sæde

Brugergenkendelse

Afkalkningsfunktion

Energisparefunktion

Geberit app

GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT 
OG CLASSIC

EKSTRA KOMFORTFUNKTIONER GEBERIT 
AQUACLEAN MERA COMFORT
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GEBERIT  
AQUACLEAN SELA
SMART ELEGANCE

Med det puristiske og elegante design bliver Geberit AquaClean 
Sela din favoritmodel. Douchetoilettet er kendetegnet ved sit 
klare smukke design, kombineret med materialer af topkvalitet, 
som f.eks. toiletskålen i én del. AquaClean Sela har en række 
ekstremt enkle, intuitive funktioner og kan integreres perfekt i 
alle badeværelser. 

Intuitiv og tydeligt udformet fjernbe-
tjening

Individuelt justerbar position for  
douchearm 

Pulserende stråle

Energisparefunktion

Soft close

QuickRelease-funktion til toiletlåg og 
-sæde

WhirlSpray-doucheteknologi med fem 
indstillelige tryktrin

Orienteringslys i syv forskellige farver

Justerbar douchetemperatur

Ladydouche til skånsom rengøring

Brugergenkendelse

Afkalkningsfunktion

Geberit app

Toiletskål uden kant med Turbo- 
Flush-skylleteknik

BETJENINGSPLADE 

Geberit Sigma30.

Geberit vægafløb til bruse-
nicher.

ET OVERBLIK OVER ALLE KOMFORTFUNKTIONER
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AQUACLEAN TUMA COMFORT FÅS MED FIRE 
DESIGNAFDÆKNINGER:

Med Geberit AquaClean Tuma kan du vælge de 
funktioner, du ønsker i dit douchetoilet: lige fra de enkle, 
basale funktioner på model Classic til de ekstra 
komfortfunktioner på model Comfort. AquaClean 
Tuma fås som douchetoilet med en perfekt passende 
Rimfree® toiletskål og skjulte tilslutninger til elektricitet 
og vand eller som toiletsæde, som også kan kombineres 
med visse tidligere installerede toiletskåle.

GEBERIT  
AQUACLEAN TUMA
TANKEVÆKKENDE 
TALENT

BETJENINGSPLADE 

Geberit Sigma01.

WhirlSpray-doucheteknologi med fem indstil-
lelige tryktrin

Ladydouche til skånsom rengøring

Lufttørrer

Toiletsædevarme

Lugtudsugning

Rimfree® toiletskål

Soft close

Intuitiv og tydeligt udformet fjernbe-
tjening

Individuelt justerbar position for  
douchearm

Pulserende stråle

QuickRelease-funktion til toiletlåg

Afkalkningsfunktion

Energisparefunktion

Brugergenkendelse

GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT OG CLASSIC

Justerbar douchetemperatur

EKSTRA KOMFORTFUNKTIONER AQUACLEAN TUMA 
COMFORT

Geberit app

Børstet rustfrit 
stål

Hvid glasSort glas Alpinhvid
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BETJENINGS- 
PLADER

Æstetik og funktionalitet i perfekt harmoni: Geberit tilbyder 
attraktive skjulte og synlige løsninger til grundigt skyl af 
toiletskålen. Alle kan derfor finde den betjeningsplade, der 
passer til deres badeværelse og egne præferencer.
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Geberit betjeningsplader sætter deres afgørende 
luksuriøse præg på alle badeværelser. Med deres 
kombination af visuel elegance, innovative funktioner 
og luksuriøst præg er de en vigtig refleksion af 
den individuelle stil. Det er ikke et hvilket som helst 
badeværelse – det er dit badeværelse.

GEBERIT 
BETJENINGSPLADER
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SIGMA50

SIGMA21

SOM DU  
VIL HAVE DET

Tendensen til større individualisering 
medfører også en øget efterspørgsel ef-
ter designløsninger til badeværelset, der 
er så alsidige som muligt. Disse er ofte 
nuancer, der skal koordineres perfekt. 
Betjeningsplader i nye, trendy metalfarver 
kan her gøre en lille, men afgørende for-
skel.

skifer individuelbeton-looktræhvidsort
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GEBERIT BETJENINGSPLADER SIGMA

ET IMPONERENDE 
UDSEENDE

Firkantet, rund eller berøringsfri elegance. 
Kompromisløs æstetik og funktion.

Geberit betjeningspladerne i Sigma serien tilbyder et stort udvalg 
af design og overflader. Uanset om de har organisk runde eller 
klare geometriske skylleknapper, imponerer alle plader med de-
res kvalitetshåndværk og en let, behagelig anvendelse. Oplev 
de spændende ekstra funktioner, som f.eks. en lugtudsugnings-
enhed bag betjeningspladen, den berøringsfri model og mulig-
heden for at designe en skræddersyet plade.

→

Geberit betjeningsplader giver 
badeværelset det sidste touch.

Geberit Sigma30

Geberit Sigma50 Geberit Sigma60 Geberit Sigma70

Geberit Sigma01 Geberit Sigma10 Geberit Sigma20 Geberit Sigma21

Geberit Sigma10 Geberit Sigma80

BETJENINGSPLADE 

Geberit Sigma01.

BETJENINGSPLADER 
MED FIRKANTEDE 
TRYK

BETJENINGSPLADER 
MED RUNDE TRYK

BERØRINGSFRI 
BETJENINGSPLADER

Findes også i andre farver.

Geberit Sigma30 
enkeltskyl

Geberit Sigma10 
berøringsfri og 
manuel

Badeværelsesmagasin200 201

BETJENINGSPLADER



GEBERIT 
BETJENINGSPLADER OMEGA

LILLE OG 
SMART

Betjeningspladerne fra Geberit Omega serien er mindre og der-
for ideelle til særlige badeværelsesdesign. De kan monteres 
foran cisternen på væggen eller foroven, hvilket er en ideel løs-
ning, hvis toilettet er installeret under et vindue eller en lav in-
stallationsvæg med fast bagvæg med hylde. 

Geberit Omega30

Geberit Omega60

Geberit Omega20

BETJENINGSPLADE 

Geberit Omega60.

BETJENINGSPLADER 
MED FIRKANTEDE 
TRYK

BETJENINGSPLADER 
MED RUNDE TRYK

Findes også i andre farver.
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Geberit  
AquaClean Tuma.

GEBERIT TRYKKNAPPER

SMÅ KNAPPER 
MED STOR 
FLEKSIBILITET

RUNDE 
TRYKKNAPPER

VÆLG DIN PLACERING 
Geberits trykknapper kan monteres op til 1,7 meter 
væk fra toilettet, da skyllet er pneumatisk. De små 
runde Omega01- og Omega10-remote samt de 
firkantede betjeningsplader fås i mange forskellige 
design og farver. 

Med den elegante trykknap Omega70-remote 
aktiveres skyllet med et let tryk på pladen, der er lavet 
af glas eller rustfrit stål. Takket være den smarte 
skyllegarniture er det kun nødvendigt med en let 
berøring til at udløse den store eller lille skyllemængde 
på dobbeltskyllet. 

↑

Fjernbetjent skyllestyring gør det lettere at 
skylle. Der er også mulighed for forskudt 
installation, f.eks. ved siden af toilettet. 

Geberit Square

FIRKANTEDE 
TRYKKNAPPER

Geberit  
Omega10-remote

Geberit  
Omega70-remote

Geberit  
Omega01-remote

TRYKKNAP

Geberit  
Omega70-remote
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BETJENINGSPLADE 

Geberit Sigma50.

LUGTUDSUGNING 

FRISK LUFT 
TIL ALLE

TILGÆNGELIG

Filteret og indsatsen til bluetabs er nemme at 
komme til via betjeningspladen.

EFFEKTIV OG STØJSVAG

Luften rengøres af det keramiske filter. En 
støjsvag blæser leder den rensede luft tilbage i 
rummet.

Ubehagelige lugte fjernes direkte 
ved kilden.

LED-ORIENTERINGSLYS

Et LED-orienteringslys giver endnu mere 
komfort. Det sidder under betjeningspladen og 
skinner ud i rummet med et diskret, indirekte lys 
– simpelthen perfekt gennemtænkt.

LUGTUDSUGNINGSENHED MED  
ORIENTERINGSLYS
Geberit DuoFresh modulet fjerner ubehagelige lugte 
direkte fra toiletskålen, inden de kan spredes i bade-
værelset. Det suger luften ud direkte fra toilettet, 
renser den i et keramisk filter og sender derefter luf-
ten tilbage til rummet uden lugt. Et integreret orien-
teringslys under betjeningspladen giver en diskret 
belysning, når man skal på toilettet om natten. Det 
betyder, at du ikke længere har brug for det skarpe 
badeværelseslys, og det bliver meget nemmere for 

dig at falde i søvn igen. Udsugning og lys styres auto-
matisk af en nærhedssensor. DuoFresh modulet har 
også en indsats til sticks. De placeres bag betjenings-
pladen, og hver gang der skylles, frigives en afstemt 
mængde rengøringsvenlige stoffer og frisk duft sam-
men med skyllevandet. Geberit lugtudsugningstilslut-
ningen passer til enhver badeværelsesstilart; den kan 
kombineres med de fleste Geberit betjeningsplader 
i Sigma serien.
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Geberit Monolith cisternemoduler giver nye muligheder 
for badeværelsesdesign. Med elegante overflader og 
overraskende funktioner. Til designbadeværelser.

GEBERIT 
MONOLITH OG 
MONOLITH PLUS

CISTERNEMODULER
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↑

GEBERIT MONOLITH PLUS sandgrå

←

LUGTUDSUGNING MEDFØLGER

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.

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).

GEBERIT MONOLITH PLUS FARVER

aluminium

sort krom

SIDEPANELER FRONTPANEL

sandgrå beton

lava skifersort

hvid

CISTERNEMODULER GEBERIT MONOLITH PLUS
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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. 

SKYLLETEK-
NIK MED ET 
STILFULDT  
DESIGN

←

ELEGANT FINISH

Overflader lavet af glas eller stentøj 
og aluminium. På billedet: Glas lava 
og aluminium sort krom.

CISTERNEMODULER GEBERIT MONOLITH
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FARVER / 
MATERIALER

Den måde, overflader ser ud og føles på, har en afgørende 
betydning for stilen og indtrykket af badeværelsets indret-
ning. Derfor tilbyder Geberit badeværelsesmøbler, cisterne-
moduler og betjeningsplader i mange forskellige materialer 
og farver. Alt sammen for at få det perfekte badeværelse.
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FARVER / MATERIALER

DET DREJER SIG OM
DIN SMAG

SANDGRÅ, LAKERET MAT

GEBERIT ACANTO korpus 

HVID, LAKERET MAT

GEBERIT XENO² korpus, front 
GEBERIT ICON korpus, front
GEBERIT RENOVA COMFORT korpus, front

HVID, 
HØJGLANSLAKERET

GEBERIT XENO2 korpus, front 
GEBERIT MYDAY korpus, front 
GEBERIT ACANTO korpus
GEBERIT ICON korpus, front
GEBERIT VARIFORM korpus, front 
GEBERIT SMYLE korpus, front
GEBERIT RENOVA PLAN korpus, front 
GEBERIT RENOVA COMPACT korpus, front 

SANDGRÅ, 
HØJGLANSLAKERET

GEBERIT ICON korpus, front 
GEBERIT SMYLE korpus, front 
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TAUPE,  
HØJGLANSLAKERET

GEBERIT MYDAY korpus, front

LYS GRÅ,  
HØJGLANSLAKERET

GEBERIT RENOVA COMPACT front

GRAFIT, MAT

GEBERIT RENOVA COMFORT designstribe

GREIGE, LAKERET MAT

GEBERIT XENO² korpus, front 

SORT, LAKERET MAT

GEBERIT ACANTO korpus 

LAVA, LAKERET MAT

GEBERIT ACANTO korpus
GEBERIT ICON korpus, front
GEBERIT VARIFORM korpus, front
GEBERIT SMYLE korpus, front
GEBERIT RENOVA PLAN korpus, front
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EG GRÅBRUN, 
MELAMIN MED TRÆSTRUKTUR

GEBERIT CITTERIO korpus

EG, 
MELAMIN MED TRÆSTRUKTUR

GEBERIT ICON korpus, front 
GEBERIT VARIFORM front

NØDDETRÆ, 
MELAMIN MED TRÆSTRUKTUR

GEBERIT ICON korpus, front 
GEBERIT VARIFORM korpus, front
GEBERIT SMYLE korpus, front 

SCULTURA-GRÅ, 
MELAMIN MED TRÆSTRUKTUR

GEBERIT XENO² korpus, front 

EG BEIGE, 
MELAMIN MED TRÆSTRUKTUR

GEBERIT CITTERIO korpus 

LYS NØDDETRÆ 
MELAMIN MED TRÆSTRUKTUR

GEBERIT RENOVA PLAN korpus, front

NØDDETRÆ 
MELAMIN MED TRÆSTRUKTUR

GEBERIT RENOVA PLAN korpus, front
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HVID, GLAS

GEBERIT ACANTO front 

SANDGRÅ, GLAS

GEBERIT ACANTO front 

TAUPE, GLAS

GEBERIT CITTERIO front, plade

LAVA, GLAS

GEBERIT ACANTO front 

SORT GLAS

GEBERIT CITTERIO front, plade
GEBERIT ACANTO front 
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Hvid, højglanslakeret (RAL 9016) X X X X X X X

Hvid mat X

Hvid mat (RAL 9016) X X

Sandgrå, højglanslakeret (NCS 2002-Y50R) X X

Lys grå, højglanslakeret X

Greige mat (NCS S 3502Y) X

Taupe, højglanslakeret (NCS S4005-Y80R) X

Lava mat (NCS S 7500-N) X X X X

Sort mat

F
R

O
N

T
E

R

Lys nøddetræ X

Eg X X

Eg beige X

Nøddetræ X X X X

Scultura-grå X

Eg gråbrun X

Valnød

G
L

A
S

Hvid (RAL 9016) X

Sandgrå (NCS 2002-Y50R) X

Taupe X

Lava (NCS S 7500-N) X

Sort (RAL 9005) X X
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