
PASSER TIL 
ALLE BEHOV

GEBERIT URINALSYSTEMER



Hvis du ønsker mere information om fordele 
og funktioner ved Geberit urinalsystemer, 
kan du besøge

www.geberit.dk/urinalsystemer

ALLE FORDELE
FRA ÉT STED
Fleksibilitet er nøgleordet for Geberit urinalsystemer – de tilbyder den perfekte løsning  

til alle krav eller byggeprojekter. Det brede sortiment giver en enklere planlægning, installation 

og vedligeholdelse af urinalsystemerne.

hygiejnisk

vandbesparende

bæredygtig

økonomisk

fleksibel pålidelig

æstetisk installationsvenlig

let at servicere
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FLEKSIBLE  
KOMPONENTER
ENSARTET DESIGN

El- eller batteridrevet El, batteri eller selvforsynende drift

URINALSTYRING  
TIL INDBYGNING

GEBERIT URINAL PREDA

INTEGRERET  
URINALSTYRING

GEBERIT URINAL SELVA

VANDFRI DRIFT

GEBERIT URINAL TAMINA

GEBERIT URINAL  
SKILLEVÆGGE
Designet så de matcher Geberit 
urinalskåle - fås i hvid plast eller 
i forskellige glasfarver.
←

GEBERIT  
BETJENINGSPLADER
Et stort udvalg af overflader 
og funktioner: berøringsfrie og 
manuelle.
←

GEBERIT URINALSKÅLE
Ensartet designkoncept med 
det kompakte urinal Preda 
og det robuste urinal Selva. 
Takket være dets dimensioner 
passer urinalet Tamina især til 
renoveringer.
←

Sigma01

SIgma30

Sigma10

Sigma50

Kombiner, som du vil: Geberit urinal-
styringer, urinalskåle, skillevægge 
og montageelementer. Æstetiske 
løsninger støbt i én form. Tidløst 
design – perfekt til alle omgivelser.
←
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INTET SKJULT SKIDT
Skålene, der er uden kant, letter 
rengøringen, forbedrer hygiejnen 
og forhindrer ubehagelige lugte.

Alle komponenter i Geberits urinalsystemer udvikles og tilpasses 

omhyggeligt for at sikre et minimalt vandforbrug. Uden at det går 

ud over hygiejnen.

MINIMALE
SKYLLEMÆNGDER

UDSUGNINGSVANDLÅS ELLER  
HYBRID VANDLÅS
Mens udsugningsvandlåsen er designet til standard-
skyllemængder, giver den hybride vandlås mulighed 
for fuld funktion, selv med små vandmængder eller til 
vandfri drift.  Takket være de ensartede overflader 
kan driftstilstanden ændres til enhver tid.

BÆREDYGTIGT OG MILJØVENLIGT
Det lave ressource-forbrug er med til at støtte de 
høje standarder og krav inden for bæredygtige byg-
geprojekter og optimerer bygningsinstallationernes 
økologiske balance.

KOMPLET VANDBESPARENDE KONCEPT
Skylledysen er designet, så det passer nøjagtigt til 
skålens indvendige geometri. Derfor er det nok med 
0,5 l vand til at sikre et optimalt skyl. Det er endda 
muligt at opnå et lavere vand-forbrug ved hjælp af  
de individuelt justerbare skylprogrammer, såsom det 
intelligente intervalskyl.
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PRAKTISK DOCKINGSTATION
Den praktiske dockingstation giver nem adgang til 
styreenheden på alle tidspunkter. Styreenheden  
kan derfor fjernes med én hånd. Takket være  den 
automatiske vandstopfunktion er det ikke nødvendigt 
at afbryde  vandfor syningen. Drift af hele systemer 
kan derfor opretholdes.

DIREKTE ADGANG TIL AFLØBSSYSTEMET
Der er nem adgang til vandlåsen ovenfra. Dette gør 
vedligeholdelse og rengøring hurtig og nem.

HURTIG ADGANG
Der er adgang til skylledysen fra forsiden, hvilket 
letter rengøring og udskiftning. Dette sparer tid og 
penge.

SMART,  
SERVICEVENLIGT
DESIGN
Den nemme adgang til alle funktionelle dele, hvor det ikke  

er nødvendigt at fjerne urinalskålen, giver en afgørende fordel  

ved vedligeholdelsesarbejde.
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GEBERIT URINAL TAMINA
Takket være designet og størrelsen på 
Geberit Tamina dækkes alle eksisterende  
huller og tilslutninger, når ældre standard- 
urinalkeramik udskiftes.
←

ENKEL
RENOVERING
Nu er det nemt at udskifte ældre Geberit urinalanlæg med minimal  

indsats og praktisk talt uden indgreb i bygningsdelen takket være de  

praktiske renoveringssæt og den nye, større urinalskål. Det betyder,  

at urinalanlægget kan bruges igen på ingen tid, endda med den nyeste 

teknologi. Det reducerer desuden omkostningerne til drift og 

vedligeholdelse.

www.geberit.dk

PRODUKT-

GUIDE 

Brug vores ProApp 

til at finde din  

perfekte løsning til 

renoveringen

Nem installation

Nem vedligeholdelse

GEBERIT RENOVERINGSSÆT
En Geberit urinalstyring, der p.t. er installeret  
i bygningen, kan nemt konverteres til den  
seneste produktgeneration ved hjælp af det  
passende istandsættelsessæt. Fastgørelsen  
til væggen, der er specielt udviklet til let  
byggeri, kan støtte belastninger op til 150 kg, 
hvorved den overholder de relevante standarder.
←
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Geberit A/S
Lægårdsvej 26
8520 Lystrup

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

www.geberit.dk
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