LØSNINGER TIL DIT
BADEVÆRELSE

RENE
AFLØB

DESIGNAFLØB
BLIVER MERE OG
MERE POPULÆRE
Flere og flere kunder ønsker et rent design i deres bruseniche.
Vores designafløb tilbyder individuelle løsninger, der kan opfylde
disse ønsker. Geberit er garanti for tidsløst design, hvad angår
funktion og æstetik, den bedste kvalitet og en unik knowhow inden
for afløb – med tydelige fordele for både ingeniører, installatører
og slutbrugere.
Hvilken løsning passer til dit projekt? Du kan læse mere om Geberit
designafløb på de følgende sider. Vi glæder os til at give dig større
succes med vores knowhow og produkter.
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MASSER AF FORDELE

DESIGNAFLØB
FRA GEBERIT
Der er mange gode grunde til at beslutte sig for et designafløb fra Geberit.
Hvad enten det drejer sig om vægafløb, afløbsrende eller gulvafløb:
Sortimentet gør det muligt at tilpasse montagen præcist til byggeforholdene og kundens ønsker. Den største udfordring – tætningsmembranen –
er fuldstændig gjort klar, da den allerede er integreret i produktet fra
fabrikkens side. Dette sparer tid og nedsætter presset under monteringen,
samtidigt med at det nedsætter risikoen for lækager.

Geberit gulvafløb
Vores elegante designløsning i gulvet

Geberit CleanLine afløbsrende
Vores løsning til elegante designlinjer i gulvet

Flot design fra Geberit:
• Høj kvalitet og flot design
• Pålideligt takket være integreret
tætningsmembran
Geberit Shower element
Vores elegante designløsning i væggen

• Enkel håndtering fra bestilling til montering
• Integreret lydisolering
• Til nybyggeri og renoveringer
• Sortiment, der er hurtigt klar til levering
• Let at rengøre
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GEBERIT SHOWER ELEMENT

DESIGNLØSNING
I VÆGGEN

IKKE KUN NYBYGGERI
Geberit Shower element er med sine egenskaber et
godt svar på kundens designønsker. Anvendelsesmu-lighederne er mere alsidige, end man skulle tro:
teknologien gør det muligt at installere et vægafløb,
selv ved renoveringer, og hvor pladsen er begrænset.

←→
50 mm

Geberit Shower element giver mulighed for et helt rent design i brusenichen. Vægafløbet, der er integreret i væggen, er enestående, ikke kun
takket være sit flotte design, men har også sine klare fordele, hvad angår
planlægning, montage og vedligeholdelse.

← 320 mm →

FARVER / MATERIALER

Blankforkromet

Alpinhvid

Børstet rustfrit stål

Kan belægges med fliser efter ønske

UDVIKLET TIL OPTIMAL HYGIEJNE
Geberit Shower element har en integreret hårsi, som
kan tages ud og rengøres på ingen tid. Rengøringen
af gulvet i brusenichen er lettere med vægafløb.

GENNEMTÆNKT OVER HELE LINJEN
Opsamlingsprofilen, som kan monteres lige foran
væggen, giver et bedre fald og opsamler skidt og
aflejringer, så disse hurtigt kan fjernes.

• Innovativ løsning til integrering i alle typer konstruktioner.
• Fleksibel: Flere forskellige indstillingsmuligheder giver
maksimal fleksibilitet i installationen.
• Gennemprøvet og testet: Geberit har den nødvendige
ekspertise og mange års erfaring.
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GEBERIT CLEANLINE

DESIGNLØSNING
I GULVET

TOPDESIGN, DER ER NEMT AT HÅNDTERE
Afløbsrender er meget populære med deres tidløse
designs. Geberit CleanLine afløbsrende har en anden
stor fordel: Takket være dens innovative teknologi
er den meget nemme at installere – og lige så let at
rengøre.

Geberit CleanLine afløbsrende kombinerer et elegant
udseende med nem installation. Desuden løser det innovative
produkt hygiejneproblemet ved mange afløbsrender.

FARVE / MATERIALE

43 mm
←→

Børstet rustfrit stål

FLEKSIBEL LÆNGDE OG PLACERING
Geberit CleanLine afløbsrende kan afkortes umiddelbart ved montage afhængigt af dimensio-nerne
i brusenichen. Designet harmonerer med alle slags
gulve og kan placeres enten helt ind til væggen eller
midt i brusenichen.
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DESIGNET TIL ENKELHED OG RENHED
Det er ofte svært at rengøre afløbsrender. Men ikke
Geberit CleanLine: Snavset skylles fuldstændigt
væk fra opsamlingsfladen. Og hårsien kan fjernes og
skylles på ingen tid.

← 157 mm →

← 300 mm – max. 1300 mm →

• Unikt design
• Enkel montage
• Høj kundetilfredshed takket
være let rengøring og moderne
design
9

GEBERIT GULVAFLØB

ENKELT
OG KOMPAKT

STOR YDEEVNE I EN LILLE PAKKE
Alle steder, hvor montagen skal være så enkel som
muligt, og omkostningerne skal holdes så lave som
muligt, er Geberit gulvafløb den bedste løsning –
og samtidigt den mest kompakte, med en rist på kun
80 × 80 mm. Skjult under risten ligger de kvaliteter,
som gør Geberit til en af verdens førende leverandører af sanitetsteknologi.

Geberit gulvafløb er den universelle løsning, og det har tydelige
fordele: minimalistisk design, genial funktion og enkel montering.

DESIGN / MATERIALE

← 80 mm →

← 80 mm →

KOMPAKT DESIGN
MED MAKSIMAL YDELSE
Geberit gulvafløb imponerer med det
meget kompakte design (kun 80 × 80 mm
rist) og den meget høje ydeevne. Risten
kan justeres, så den passer til flisernes
mønster.

ALTID RENE AFLØB
Under risten er der en integreret hårsi,
som let kan fjernes og rengøres. Dette
forhindrer effektivt tilstopninger i afløbet.

Rustfrit stål, rund

Rustfrit stål, firkantet

• Enkel montage
• Designrist fremstillet af massivt rustfrit stål
• Enkel rengøring takket være integreret hårsi
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TEKNISKE DETALJER
CLEANLINE AFLØBSRENDER

GULVAFLØB TIL BRUSENICHEN
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CleanLine afløbsrende D40 – særlig istandsættelse
Vandlåshøjde 30 mm, afløbsydelse 0,4 l/s. Gulvbyggehøjde
fra 65 mm.
154.152.00.1* → H = 6,5 cm / H1 = 6,5-17,5 cm / h = 3,2 cm /
L = 30 cm / L1 = 35,8 cm / B = 13 cm / d = 40 mm

9-20
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Gulvafløb til brusenicher D40 - særlig istandsættelse
Vandlåshøjde 30 mm, afløbsydelse 0,4 l/s. Gulvbyggehøjde på 65-90 mm.
154.052.00.1 → H 6,5 cm / H1 = 6,7-17,5 cm / h = 3,2 cm / L = 30 cm / L1 = 35,8 cm / B = 13 cm / d = 40 mm
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CleanLine D50 afløbsrende
Vandlåshøjde 50 mm, afløbsydelse 0,8 l/s. Gulvbyggehøjde
fra 90 mm.
154.150.00.1 → H = 9 cm / H1 = 9-20 cm / h = 4,2 cm /
L = 30 cm / L1 = 35,8 cm / B = 13 cm / d = 50 mm

Gulvafløb til brusenicher D50
Vandlåshøjde 50 mm, afløbsydelse 0,8 l/s. Gulvbyggehøjde på 90-200 mm.
154.050.00.1 → H 9 cm / H1 = 9-20 cm / h = 4,2 cm / L = 30 cm / L1 = 35,8 cm / B = 13 cm / d = 50 mm
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CleanLine20 afløbsrende
154.450.xx.1 → L = 30–90 cm / H = 0,8 cm / B = 4,3 cm
154.451.xx.1 → L = 30–130 cm / H = 0,8 cm / B = 4,3 cm

43

"Circle" rist til gulvafløb, 8 x 8 cm
Til gulvbyggehøjde ≥ 75 mm
154.311.00.1
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CleanLine60 afløbsrende
154.456.xx.1 → L = 30–90 cm / H = 0,8 cm / B = 4,3 cm
154.457.xx.1 → L = 30–130 cm / H = 0,8 cm / B = 4,3 cm
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CleanLine60 afløbsrende tynde fliser
(flisehøjde minimum 4 mm)
154.458.00.1 → L = 30–90 cm / H = 0,8 cm / B = 4,7 cm
154.459.00.1 → L = 30–130 cm / H = 0,8 cm / B = 4,7 cm

"Square" rist til gulvafløb, 8 x 8 cm
Til gulvbyggehøjde ≥ 75 mm
154.312.00.1

71
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CleanLine rist til fliser
154.455.00.1 -> L = 18,6cm / H = 0,8cm / B = 4,3cm
12

xx : 00 = metal børstet / mørkt metal,
KS = metal poleret / metal børstet
* Ved brug af den lave underdel, med 3cm
vandlås, er laveste byggehøjde 6,5cm,
men er ikke godkendt efter EN1253-3.

Rist til gulvafløb med skrueforbindelse, 8 x 8 cm
154.310.00.1
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TEKNISKE DETALJER
VÆGAFLØB I BRUSENICHEN
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Duofix installationselement til vægafløb
i brusenichen
Vandlåshøjde 50 mm, afløbsydelse 0,8 l/s
Gulvbyggehøjde fra 90 mm
111.591.00.1
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GULVPLADER OG FRONTPLADER TIL AFLØB I BRUSENICHEN

B
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Gulvplade med V-fald
Gulvbyggehøjde på 5,5-16 cm
154.252.00.1 → (L = 90 cm / B = 90 cm)
154.253.00.1 → (L = 100 cm / B = 100 cm)
154.254.00.1 → (L = 120 cm / B = 90 cm)
154.255.00.1 → (L = 120 cm / B = 100 cm)
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Frontplade, hvid
154.335.11.1

Frontplade i børstet rustfrit stål
154.336.FW.1

Frontplade, blankforkromet
154.335.21.1

Frontplade, børstet rustfrit stål, kan låses
med skruer
154.337.FW.1

Frontplade, til fliser, med ramme
154.339.00.1
Frontplade, til fliser, uden ramme
154.338.00.1
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Gulvplade med L-fald
Gulvbyggehøjde på 5,5-16 cm
154.265.00.1 → (L = 120 cm / B = 100 cm)
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