
LET IT RAIN
AVANCERET TAGAFVANDING

GEBERIT PLUVIA



FÆRRE
RØRLEDNINGER,
HØJERE
YDELSE.
Geberit Pluvia dræner taget effektivt og pålideligt, selv når det  

regner kraftigt. Der skabes fri plads, da undertryks-tagafvandingen 

kræver betydeligt mindre materiale og plads end konventionelle  

systemer. 

Mere fleksibilitet ved planlægning, større omkostningseffektivitet  

under installation og drift – alt dette taler for at vælge Geberits  

ekspertise. Takket være den afprøvede teknologi, de innovative 

detaljer og en helhedsorienteret service har Geberit Pluvia sat nye 

standarder i mange år.

Nemmere og hurtigere håndtering

• Geberit tagbrønde med mere kompakt opbygning og ergonomisk design op til 25 l/s

• Ny tætning med drejelig låseskinne til nem installation og vedligeholdelse

• Ekstra lange Geberit PE-HD-tilslutningsstykker til større fleksibilitet ved installationen 

Nemmere og pålidelig planlægning 

• BIM data til Autodesk® Revit®

• Hydraulisk kalkulation direkte i Autodesk® Revit®
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TAGAFVANDING MED
UNDERTRYK.

Den korrekte teknologi sikrer et bedre resultat: Mens regnvandet  

løber væk gennem faldstammer i konventionelle systemer, fyldes Geberit 

Pluvia rørsystemet hurtigt og dræner regnvandet fra taget ved hjælp af det 

undertryk, der opstår. Geberit Pluvia tagbrønde hindrer, at der suges luft 

ind, og sikrer dermed en pålidelig funktion. Resultat: fordobling af  

afløbsmængden af regnvand med en rørdiameter på den halve størrelse. 

Det betyder også større designfleksibilitet under planlægningen, da det 

ikke længere er nødvendigt at lægge rørledningerne med fald.

• Store besparelser på materialer

• Hurtig installation

• Optimal designfleksibilitet og  

udnyttelse af pladsen

• Der bruges mindre tid på  

vedligeholdelse

• Høj effektivitet og pålidelighed

 Konventionelt tagafvandingssystem  Geberit Pluvia undertryks-tagafvanding

FÆRRE TAGBRØNDE
Takket være undertrykssystemets høje afløbsydelse 
kræves der færre tagbrønde. Det sparer materiale og 
arbejde, samtidig med at taget skånes.

FÆRRE AFLØBSSKAKTER
Da rørene fyldes helt, kræves der færre afløb.  
Resultatet: større fleksibilitet under planlægningen.

FÆRRE OVERGANGSRØR 
Færre afløbsskakter og færre tilslutninger betyder 
lavere installations- og materialeomkostninger.

MINDRE RØRDIAMETER
Geberit Pluvia rørledninger er konstrueret til at blive 
fyldt helt. Det nedsætter rørdiameteren til det strengt 
nødvendige.

SELVRENSENDE SYSTEM
Den høje vandstrømshastighed på mere end 0,5 m/s, 
når rørledningen er fuld, skaber udsugning, hvilket 
gør systemet selvrensende. Det betyder i sidste 
ende, at der kræves mindre tid til vedligeholdelse.

INTET FALD
Da Geberit Pluvia rørledninger lægges vandret,  
optager afløbssystemet mindre plads.

4 5



ALLROUND
PÅLIDELIGHED. 

GEBERIT RØR LAVET  
AF PE-HD

•  Det afprøvede Geberit rørsystem  
sikrer høj modstandsværdi

•  Maksimal modstandsdygtighed,  
ingen korrosion 

•  Helt forseglet, tæt forbundet  
svejsepunkt 

•  Kan tilsluttes via spejlsvejsning eller 
med elektrosvejsemuffer

GEBERIT PLUVIA  
BEFÆSTIGELSES- SYSTEMET

•  Der kræves kun fastgørelsespunkter  
for hver 2,5 meter på bygningsdelen 

•  Kan installeres nemt med en hammer 
takket være de universelle montagekiler 

•  Fastgørelse med svejsebånd betyder, at 
fastgørelsespunkterne kan bestemmes 
efterfølgende 

•  Ideel til letvægtstage, da bygningsdelen 
kun påvirkes med svag kraft

Et system fra tag til overgangsrør: Perfekt afstemte 

komponenter sikrer, at hele systemet fungerer problemfrit. 

Avancerede detaljer og en konstant høj materialekvalitet 

garanterer for holdbarhed, sikkerhed og problemfri drift.

GEBERIT PLUVIA  
TAGBRØNDE

•  Pålidelig tætning med Geberit flange-
tætningsring af EPDM

•  Alle tagbrønde kontrolleres enkeltvist 
for tæthed på fabrikken

•  Funktionsdelen hindrer, at der suges 
luft ind 

•  Tætning med drejelig låseskinne til nem 
installation

•  Kan bruges som nødoverløbssystem 
(med monteringssæt) 
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EKSEMPEL 1:
CEMENTTAG MED BITUMEN-TAGFOLIE
Geberit Pluvia har tilslutningsblik, som er større end normalt,  
og som derfor sikrer en bedre tilslutning.
Både tagbrønden til folie og tagbrønden til bitumen fastgøres  
direkte til tagkonstruktionen på stedet.

EKSEMPEL 2:
LETVÆGTSTAG ISOLERET MED TAGFOLIE OG  
GEBERIT TILSLUTNING TIL DAMPSPÆRRE
Letvægtstage drager nytte af den lave statiske belastning takket 
være Geberit Pluvia. Installationen udføres med en flangeforbin-
delse, så den lange tilslutningsledning nemt klarer den store  
isoleringstykkelse. Geberit tilslutning til dampspærre kan bruges 
til både folie og bitumen.

EKSEMPEL 3:
CEMENTTAG, DER ER EGNET TIL  
GÅENDE TRAFIK, MED BITUMEN-TAGFOLIE
Tage med græstørv og tage, der er egnet til gående trafik, eller 
parkeringsdæk er æstetisk tiltalende og yderst nyttige. Denne 
form for tage kan implementeres med et reservedelssæt.  
Geberit Pluvia reservedelssættet kan justeres i højden  
iht. lagenes configuration.

EKSEMPEL 4:
TAG MED STØTTERENDE AF STÅL
Geberit Pluvia er også egnet til installation i støtterender  
takket være det kompakte design. Afhængigt af materialet  
kan systemet installeres ved hjælp af lodning eller en flange.

EGNET
TIL MANGE TAGE.
Undertryks-tagafvanding til alle scenarier: Takket være Geberit Pluvia 

tagbrøndens modulære opbygning og de mange modeller er systemet  

egnet til næsten alle installationssituationer på store bygninger og tage. Der 

findes nødvendigt tilbehør til næsten alle anvendelser, som gør systemet 

yderst fleksibelt.
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Glad for tagbrøndenes placering  
og tilfreds med kvaliteten af svejse-
punkterne og rørholderne: Fikret 
Gençgel (til venstre) på et fabriks-
besøg i Marmara-regionen med 
VVS-installatør Önder Özdemir.

Foto: Gürum Imrat

ET STÆRKT
PARTNERSKAB.
Teknisk support med erfaring fra mere end 50.000 projekter: I mere end 40 år 

har Geberit hjulpet VVS-ingeniører, VVS-installatører og bygherrer i hele verden 

med at bruge Geberit Pluvia. Takket være vores interne produktudvikling og forsk-

ning inden for hydraulik har kunderne adgang til Geberits omfattende markeds- og 

teknologikendskab. Pålidelighed og troværdighed er nøglefaktorerne, når det  

drejer sig om at støtte komplekse projekter med optimale ydelser. Geberits team er 

klar til at hjælpe på stedet, når det er nødvendigt.

PLANLÆGNINGSFASE
LICITATIONSIND-
BYDELSE OG  
TILBUDSFASE

UDFØRELSE

1 I PLANLÆGNINGSFASEN
 Støtte til kundeplanlægning

 •  Geberit ProPlanner-software  
til planlægning af Gratis software-  
uddannelse

	 •		Anskaffelse	af	BIM-data	til	 
Autodesk® Revit®

 •  Hydraulisk kalkulation direkte i  
Autodesk® Revit®

 Geberit planlægningsservice

 •  Planlægning af antallet af tagbrønde 
iht. regnmængde

 •  Oprettelse af isometrier med Geberit 
ProPlanner

 •  Komplet planlægning på basis af  
konstruktionsplaner

 •  Fornuftige sammenligninger af  
systemomkostninger

 •  Oprettelse af komplette pakker til 
VVS-installatører

 •  Materialeplanlægning

	 •		Hydrauliske	certifikater	til	korrekt	
planlægning

2 I TILBUDSFASEN
	 •		Anskaffelse	af	tekster	til	 

licitationsindbydelse 

 •  Hjælp til at forberede et tilbud

 •  Oprettelse af en materialeliste  
med Geberit ProPlanner

 •  Oprettelse af komplette pakker til 
VVS-installatører 

3 UNDER UDFØRELSEN
 •  Uddannelse på byggepladsen for 

VVS-installatører og tagdækkere

 •  Regelmæssig vejledning til  
opbygningen iht. behov

 •  Støtte til ændring af planerne

 •  Endelig projektgodkendelse

 •  Uddannelse i vedligeholdelse
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FÅ STYR PÅ ALLE  
DINE DATA.
Et program til succes: Alting starter med en god plan. Derfor hjælper  

Geberit bygherrer, arkitekter, ingeniører og VVS-ingeniører med at  

planlægge og kalkulere mellemstore til store projekter med den  

skræddersyede Geberit ProPlanner-software. Til Geberit Pluvia tilbyder  

Geberit parametriske BIM (Building Information Modelling)-data og  

en plug-in til hydraulisk kalkulation direkte i Autodesk® Revit®.

GEBERIT PROPLANNER
Systemet til at kalkulere din tagafvanding. 
Geberit Pluvia modulet kan bruges til  
at designe den optimale konfiguration af 
hele systemet. Det kan f.eks. bestemme 
det nødvendige antal tagbrønde og de 
krævede rørdiametre.
Med nogle få klik med musen skabes der 
en komplet dimensioneret og beregnet 
plan. Isometrisk visning, hydrauliske certi-
fikater, materialelister og muligheder, der 
er komplette med individuelle timepriser, 
er straks tilgængelige som udtræksresul-
tater. Geberit ProPlanner sørger for alle 
detaljer i en optimal og logisk visning.

BIM (BUILDING INFORMATION  
MODELLING)
Geberit sørger for landespecifikke 
BIM-data til den populære Autodesk®  
Revit®-softwareløsning. Regelmæssige 
opdateringer sikrer, at dataene altid er 
opdaterede, så du altid kan bruge fordele-
ne ved helhedsorienteret planlægning 
med BIM for Geberit Pluvia. På den måde 
kan du på pålidelig vis undgå kollisioner 
med andre tekniske bygningssystemer, 
og alle, der deltager i bygningsprojektet, 
har til enhver tid adgang til samme versi-
on af planlægningen. 

GEBERIT PLUVIA KALKULATION  
I AUTODESK® REVIT®
Alle hydrauliske kalkulationer til Geberit 
Pluvia kan også udføres i Autodesk®  
Revit®. Det gør Pluvia fuldt BIM-kompati-
bel. Som i Geberit ProPlanner viser et  
hydraulisk certifikat, at systemet er plan-
lagt korrekt.

GEBERIT PLUVIA  
PRODUKTGUIDE
Informationskilden for alle 
VVS-installatør og -ingeniører: 
Geberit Pluvia Produktguiden 
giver dig adgang til den pas-
sende Geberit Pluvia tagbrønd 
med tilbehør og instruktioner til 
installationen, der passer til 
den pågældende tagkonstruk-
tion. Med kun nogle få klik  
kan du finde den rigtige løsning 
til din bygningssituation.

•  Geberit Pluvia  
Produktguide

•  BIM data for  
Autodesk ® Revit®

•  Hydraulic calculation  
i Autodesk® Revit®
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PLAYMOBIL LOGISTIKCENTER

TIL STØRRE
OMKOSTNINGS-
EFFEKTIVITET
Tysklands største legetøjsproducent skaber plads til flere barnedrømme. 

Millioner stykker legetøj eksporteres til hele verden hvert år, og da  

virksomheden konstant producerer rekordstore mængder, er der brug for 

et større logistikcenter. Der er blevet opført otte nye lagerhaller med et 

samlet areal på 80.000 m² med trapeztag på størrelse med 12 fodbold

baner: helt klart et job for Geberit Pluvia tagafvanding.

Da rørledningerne for det meste ligger 
vandret og tæt på loftet, kan næsten hele 
det ombyggede rum bruges til lagring  
i højreoler.

Det krævede teamwork at lave denne  
installation i 15 meters højde. Geberit  
PE-HD rør og formstykker blev sat sam-
men med et mobilt elektrosvejseapparat, 
så der kunne skabes et samlet tæt  
system. Systemet blev stabiliseret med 
Geberit befæstigelsessystemet.  
Det sikrede en hurtig installation af tagets 
overflademonterede, vandrette afløbs-
ledninger.

«Særligt i denne slags kæmpeprojekter med 

masser af materialer og koordination er  

det vigtigt, at Geberit er en pålidelig partner, og 

at vi har et omkostningseffektivt system.»

Wolfgang Schirmer
planlægningskontor, 
Sugenheim, Tyskland

«Hvad angår teknologi, dækker Geberit en stor 

del med et godt forhold mellem pris og ydelse. 

De individuelle komponenter er perfekt afstemt 

efter hinanden, og derfor kan installationen  

udføres både hurtigt og omkostningseffektivt.»

Benjamin Heuchel, Project Manager
Güther Sanitär GmbH, 
Feuchtwangen, Tyskland

Playmobil logistikcenter
Herrieden, Tyskland
↓
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TITANIC VISITOR CENTRE

TIL STØRRE
DESIGN  
FLEKSIBILITET
Besøgscentret, der strækker sig over seks etager med et samlet areal på 

14.000 m² – som med sin skarpe og skinnende facade minder om både 

forstavnen på et skib og et isbjerg – fortæller ikke bare historien om det 

legendariske dampdrevne krydstogtskib. Det fører også de besøgende  

ind i Belfasts industrielle storhedstid. Med mere end 800.000 gæster i det 

første år har museet overgået alle forventninger.

En enestående bygning, et udfordrende 
tagdesign og det notorisk regnfulde klima 
i Nordirland gjorde tagafvanding til en 
vigtigt punkt for Titanic Visitor Centre.

På grund af bygningens specielle design 
skulle tagafvandingen tilpasses omhyg-
geligt efter forholdene på stedet. Der  
var også en ufleksibel deadline, der hed 
åbning i foråret 2012 – præcist 100 år  
efter at det legendariske skib Titanic 
sank. Ikke desto mindre kunne Geberits 
eksperter altid kontaktes for hjælp,  
på trods af den vanskelige og løbende 
planlægning.

Foto: Chris Heaney/Titanic Belfast

Titanic Visitor Centre
Belfast, Nordirland
↓

«På grund af den typiske regnmængde i regio-

nen besluttede vi at implementere en løsning 

med undertryk.

Det var særlig vigtigt for os, at der var en form  

for overløbssikring. Geberit og VVS-ingeniørerne 

forslog, at vi installerede graduerede tærskler  

for at udligne vandmængden for hver tagbrønd. 

Det var lige præcis den form for vandtæt  

løsning, vi havde brug for. Det var udelukket at 

vælge andet end Geberit Pluvia til jobbet.»

Paul Crowe 
Todd Architects
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VODAFONE ARENA

TIL EKSTRA
PÅLIDELIGHED
For at kunne opfylde de krævede UEFA- standarder og øge  

kapaciteten til 43.500 pladser besluttede Istanbuls gamle, hæder-

kronede fodboldklub Beşiktaş at det gamle İnönü-stadion, som 

havde været i brug siden 1947, skulle rives ned, og i stedet skulle 

der bygges et imponerende nyt stadion lige ved Bosporus.

↑
Vodafone Arena 
Istanbul, Tyrkiet

En del af det arkitektoniske koncept var det impone-
rende tagdesign, som gav særlige udfordringer til  
afløbet. Blandt andet projektets store størrelse og 
tagets hældning krævede, at der blev brugt under-
tryksteknologi. Det var nødvendigt med en løsning, 
der kunne håndtere så få skakter som muligt med en 
afstand på ca. 150-200 m til hver tagbrønd. På det 
grundlag var Geberit Pluvia det åbenlyse valg. 

I den intensive indledende planlægningsfase brugte 
teamet, der bestod af arkitekten og konstruktions-
virksomheden, ProPlanner-software og spurgte  
Geberit projektledelsen på stedet for at finde den 
økonomiske løsning, de søgte. De 125 tagbrønde 
blev tømt som de skulle med kun 19 skakter.

Installationen skulle udføres ved hjælp af hejsekra-
ner, da tagets struktur ikke egnede sig til at bruge et 
stillads.

«Vi spillede en aktiv rolle i projektet og var  

i stand til løbende at tilbyde teknisk hjælp takket 

være vores knowhow. Med det perfekte samar-

bejde mellem vores team på stedet og de  

erfarne VVS-installatører fra den virksomhed, 

der udførte arbejdet, blev projektet ført sikkert 

og succesfuldt ud i livet. Vi er meget tilfredse 

med den store tillid, kunderne har til Geberit.»

Fikret Gencgel
Product Manager
Geberit Tesisat Sistemleri Ticaret Ltd.
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Geberit A/S
Lægårdsvej 26
DK-8520 Lystrup

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

www.geberit.dk
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