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GEBERIT SILENT-PRO



NYHED.
STIKMUFFESYSTEM.
LYD-DÆMPET.
Geberit Silent-Pro afløbssystemet reducerer mærkbart  

uønsket støj fra naboernes badeværelser. 

VVS-installatører og ingeniører hører heller ikke mere efter  

installationen af systemet. Planlæg, installer, og få ro i sindet,  

for Geberit overholder alle relevante krav til lydisolering og  

brandbeskyttelse. 

Med Geberit Silent-Pro får du ro i hjemmet.
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PAKNINGER FREMSTILLET AF EPDM:
De forbliver tætte i årtier. Selv under  
vanskelige driftsbetingelser, dvs. i tilfælde 
af øget brugsvandstemperaturer eller 
eksponering for husholdningskemikalier 
sikrer pakningerne fremstillet af EPDM 
lang levetid og sikkerhed.

TIDSBESPARENDE TILPASNING: 
30º-markeringerne på Geberit  
Silent-Pro-fittings tillader hurtig og 
præcis tilpasning.

SIKKERT GREB:
Med Geberit Silent-Pro er en sikker 
installation også mulig på vanskeligt 
tilgængelige steder i bygningen,  
for selv i tilfælde at store rørdiametre 
ligger Geberit Silent-Pro sikkert i 
VVS-installatørens hånd.

GENNEMTÆNKT
TIL MINDSTE DETALJE.
LYDOPTIMERET DESIGN:
Geberit Silent-Pro er lyddæmpet – takket 
være dens høje egenvægt og systemets 
helt særlige støjreducerende design  
på formstykkernes opbremsningszoner.

NEM MONTERING MED  
ET SIKKERT GREB:
Geberit Silent-Pro er nemt at montere og 
har et sikkert greb, fordi hele sortimentet 
af rør og fittings passer helt nøjagtigt 
sammen. Pakningerne er i øvrigt allerede 
smurt en smule, så de er lettere at arbej-
de med.

VISUEL KONTROL  
AF INDSTIKSDYBDEN:
Hvis fittings ved en fejltagelse ikke  
monteres dybt nok, kan der senere opstå 
lækager med alvorlige følgeskader. 
Den korrekte indstiksdybde kan findes 
med det samme vha. indikatoren for  
indstiksdybde uden behov for opmåling 
og afmærkning.

BESKYTTELSE MOD RIDSER:
I det udsatte miljø på byggepladsen kan 
fittings nemt blive ridsede. Indikatoren  
for indstiksdybde yder også en effektiv  
beskyttelse af paknings fladerne pga. sit 
smarte design.

KOMPAKTE FITTINGS:
Hvis installationspladsen er begrænset, 
har Geberit Silent-Pro yderligere fordele, 
da alle fittings har et imponerende  
kompakt design.

EKSTRA SIKKERHED:
Med sin lange indstiksdybde er 
Geberit Silent-Pro systemet tilgivende 
– selv hvis rørenderne er skåret med en 
lille vinkel, eller delene ved en fejltagelse 
ikke er blevet stukket helt ind.

HØJ FLOW-KAPACITET: 
Geberit Silent-Pro har en høj flow- 
kapacitet takket være de hydraulisk opti-
merede special- fittings, hvilket også 
øger muligheden for en mere økonomisk 
dimensionering.

TYDELIG OG SYNLIG HØJ KVALITET:
Udformningen af Geberit Silent-Pro viser 
faglig styrke, og dets dele gør, at det  
ligger perfekt i hånden. Dette skaber tillid 
blandt kunder og VVS-installatører.

UV-BESTANDIG:
Den høje andel af sod i rør og fittings gør 
systemet modstandsdygtigt over for sollys 
ved udendørs opbevaring i op til to år.
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ET SIKKERT OG 
STILLE SYSTEM.
Geberit – det stærke mærke indenfor sanitets

teknologi. Innovation, teknisk knowhow og  

installationssystemer har været en del af vores 

succeshistorie med ingeniører, VVSinstallatører, 

driftsansvarlige og brugere siden 1874. 

Geberit Silent-Pro passer harmonisk ind i Geberit sortimentet  
og er det seneste skud på stammen i form af et stikmuffesystem 
til lyddæmpede afløb. Med Geberit kan en komplet løsning  
tilpasses bygningen og samles i forsyningssystemer, afløbs- og 
installationssystemer, cisterner m.m. på en tidsbesparende 
måde.

KOMPETENT LYDISOLERING I BYGNINGER
Som Europas markedsførende indenfor sanitetsteknologi har 
Geberit i artier forsket i støjspørgsmål i sanitetsinstallationer. 
I Jona i Schweiz har virksomheden et fleretagers laboratorium 
for byggeteknologi og akustik, der akustisk set er fuldstændig 
isoleret fra miljøet. I dette laboratorium, der er helt enestående  
i branchen, afprøves løsninger for lydisolering under virkelige 
forhold. Man kan også rekvirere certifikat for overholdelse  
af grænseværdierne (i overensstemmelse med DIN 4109) vedrø-
rende Geberit Silent-Pro.

STÆRKE I BRANDBESKYTTELSE
Karakteristisk for Geberit: Med Geberit Silent-Pro er installatio-
nen også fleksibel i forhold til brandbeskyttelse, og VVS-  
ingeniørerne er på den sikre side. I en lang række forskellige  
installationssituationer er der udført tests i overensstemmelse 
med EN 1366-3. Det nye Geberit Silent-Pro afløbssystem er 
godkendt sammen med Geberit brandmanchet RS90 Plus EN for 
en brandmodstand på 90 minutter (ETA/ETB). Denne høje grad 
af sikkerhed og overholdelse af standarderne er ikke tilfældig,  
da årtiers erfaring med brandbeskyttelse vha. et system er lagt 
ind i Geberit Silent-Pro. 

SLUT MED STØBEJERN
Samme lydegenskaber med mindre vægt: Geberit Silent-Pro  
er lettere og takket være stikmuffesystemet nemmere at samle.

Som det ses, er der lagt know-how i alt, hvad vi foretager os.
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Geberit A/S
Lægårdsvej 26
8520 Lystrup 
Danmark

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

www.geberit.dk 


