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GØR DET
TIL DIT EGET
Det er ikke et hvilket som helst badeværelse – det er dit  
badeværelse. Du vælger de fliser, der afspejler din stil. Du  
nægter at gå på kompromis, når du vælger berøringsfrit armatur 
til din håndvask. Og her finder du lige præcis den rigtige  
betjeningsplade til WC’et, der vil være kronen på værket på  
badeværelset og forkæle dig med komfortfunktioner. 

For Geberit kombinerer visuel elegance med lækre funktioner.

HVORFOR IKKE PRØVE DINE EGNE DESIGNS?
Du finder illustrationer af forskellige betjeningsplader i naturlig størrelse i denne brochure.  
Buk venstre side af brochuren om, hold designet op mod væggen, og slip fantasien fri!  
Brug disse prøver i naturlig størrelse til at vælge den betjeningsplade, du bedst kan lide.
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REKTANGULÆR 06
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Omega30, Sigma50, Sigma60, Omega60,  
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RUND 26
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DIT BADEVÆRELSE,  
DIT DESIGN
Vælg den betjeningsplade, du bedst kan lide.
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ÆSTETIK
OG FUNKTION
Diskret, men alligevel pålidelig. Geberit sikrer overlegen 
komfort og holdbarhed – det hele fra bag væggen. Det eneste, 
der fortsat kan ses, er tilpasset teknologien: betjeningspladen. 
Valget af betjeningsplader er vigtigt, da du skal leve med dit valg 
i mange år. Vælg den betjeningsplade, der passer bedst til dig 
og dit badeværelse, fra et stort sortiment.

Nye ideer og funktioner kan altid opstå ud fra en rektangulær 
form. På den måde giver Geberit dig mulighed for at skabe et 
nutidigt, personligt badeværelsesdesign.
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GEBERIT SIGMA30
STIL UDEN KOMPROMIS

 → Fem farvevarianter.

 → Udvalgte udførelser fås i mat overfladebelægning.

 → Vandbesparende stop-and-go-skyl.

 → Lavet af holdbart støbt zink.

 → Stor betjeningsknap til skyllestyring. Fås også som  
 betjeningsplade til urinaler.

 → Mulighed for indsats til Geberit DuoFresh sticks  
 (se side 64).

 → Passer til DuoFresh modul (se side 66).

børstet blankforkromet / 
blankforkromet / børstet 
blankforkromet
115.893.KX.1

hvid / blankforkromet / hvid
115.893.KJ.1

mat sort / blankforkromet / mat 
sort
115.893.14.1

blankforkromet / børstet 
blankforkromet / 
blankforkromet
115.893.KY.1

forgyldt
115.893.45.1
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GEBERIT SIGMA30
LIGE LINJER

 → Seks farvevarianter.

 → Udvalgte plader fås i mat overfladebelægning.

 → Vandbesparende dobbeltskyl.

 → Lavet af plast af høj kvalitet.

 → Fås også som betjeningsplade til urinaler.

 → Mulighed for indsats til Geberit DuoFresh sticks  
 (se side 64).

 → Passer til DuoFresh modul (se side  66).

blankforkromet / matforkromet 
/ blankforkromet
115.883.KH.1

hvid / blankforkromet / hvid 
115.883.KJ.1

hvid / guld / hvid
115.883.KK.1

hvid / matforkromet / matfor-
kromet
115.883.KL.1

sort / blankforkromet / sort
115.883.KM.1

matforkromet / blankforkromet 
/ matforkromet
115.883.KN.1
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GEBERIT OMEGA30
ENDNU MINDRE!

 → Seks farvevarianter.

 → Vandbesparende dobbeltskyl.

 → Lavet af plast af høj kvalitet.

 → Imponerende små dimensioner.

 → Til front- eller topbetjening.

 → Fås også som betjeningsplade til urinaler.

blankforkromet / matforkromet 
/ blankforkromet
115.080.KH.1

matforkromet / blankforkromet 
/ matforkromet
115.080.KN.1

sort / blankforkromet / sort
115.080.KM.1

hvid / guld / hvid
115.080.KK.1

hvid / blankforkromet / hvid
115.080.KJ.1

hvid / matforkromet /  
matforkromet
115.080.KL.1

25% Vist i naturlig størrelse = 25% mindre end en Geberit betjeningsplade Sigma30.
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GEBERIT SIGMA50
ELEGANT UDTRYK

 → Otte farvevarianter.

 → Vandbesparende dobbeltskyl.

 → Overflader lavet af glas, sten, plastik eller metal.

 → Grundelement lavet af holdbart støbt zink.

 → Fås også som betjeningsplade til urinaler.

 → Design uden rammer.

 → Mulighed for indsats til Geberit DuoFresh sticks (se side 64).

 → Passer til DuoFresh modul (se side 66).

 → Designet kan speciallaves (se side 48).

umbra glas
115.788.SQ.5

sand glas
115.788.TG.2

blankforkromet
115.788.21.5

børstet krom 
115.788.GH.5

mustang skifer
115.788.JM.2

dybsort RAL 9005
115.788.DW.5

røgfarvet spejlglas
115.788.SD.5

alpinhvid
115.788.11.5

NYHED
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GEBERIT SIGMA60
PERFEKT MINIMALISTISK

 → Fire farvevarianter.

 → Vandbesparende dobbeltskyl.

 → Valg mellem glas- eller metaloverflader.

 → I niveau med vægoverfladen.

 → Valgfri ramme til afdækningspladen.

 → Prisvindende design.

24% Vist i naturlig størrelse = 24% mindre end en Geberit betjeningsplade Sigma20.

umbra glas
115.640.SQ.1

glas sort
115.640.SJ.1

glas hvid
115.640.SI.1

børstet blankforkormet
115.640.GH.1
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32% Vist i naturlig størrelse = 32% mindre end en Geberit betjeningsplade Sigma60.GEBERIT OMEGA60
LILLE OG PLAN MED VÆGGEN

 → Fire farvevarianter.

 → Vandbesparende dobbeltskyl.

 → Valg mellem glas- eller metaloverflader.

 → Ekstremt små dimensioner.

 → I niveau med vægoverfladen.

 → Valgfri ramme til afdækningspladen.

 → Til front- eller topbetjening.

umbra glas
115.081.SQ.1

glas sort
115.081.SJ.1

glas hvid
115.081.SI.1

børstet blankforkormet
115.081.GH.1
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GEBERIT SIGMA70
SOFISTIKERET ELEGANCE

 → Fire farvevarianter.

 → Vandbesparende dobbeltskyl.

 → Plade lavet af glas eller rustfrit stål.

 → Nem betjening, da der kun kræves minimal kraft.

 → Baseret på pneumatisk teknologi, der  
 støttes af en hydraulisk servolift.

 → Nem rengøring.

 → Svævende design uden rammer.

 → Designet kan speciallaves (se side 50).

børstet, rustfrit stål 
115.625.FW.1

sort glas
115.620.SJ.1

umbra glas
115.620.SQ.1

hvid glas
115.620.SI.1
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85% Vist i naturlig størrelse = 85% mindre end en Geberit betjeningsplade Sigma70.GEBERIT  
OMEGA70-REMOTE
FRIHED I MINIATUREFORMAT

 → Fire farvevarianter.

 → Plade lavet af glas eller rustfrit stål.

 → Vandbesparende dobbeltskyl.

 → Kan placeres alle steder inden for en radius fra cisternen 
 på 1,70 m.

 → Til møbler samt til tungt og let byggeri.

 → Pneumatisk fingertryk med minimal betjeningskraft 
 takket være den innovative hydrauliske servolift.

 → Nem rengøring.

 → Information om afdækningsplader til serviceåbninger 
 på side 62.

børstet, rustfrit stål
115.630.FW.1
115.084.FW.1

glas sort
115.630.SJ.1
115.084.SJ.1

umbra glas
115.630.SQ.1
115.084.SQ.1

glas hvid
115.630.SI.1
115.084.SI.1
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DEN PERFEKTE FORM: 
CIRKLEN
Æstetiske kurver til en afslappende badeværelsesoplevelse.
Det er umuligt at forbedre cirkler; de kan kun geniscenesættes og 
omarbejdes. Geberit betjeningsplader bruger nye fortolkninger  
af runde former for at tilpasse sig til nutidens tendenser. Med eller 
uden kanter. Med fint polerede hjørner. Som støder harmonisk op  
til eller flyder ind i hinanden. Og resultatet er altid fint afrundet.
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GEBERIT SIGMA01
FLOT DESIGN 
HELE VEJEN RUNDT

 → Seks farvevarianter.

 → Vandbesparende dobbeltskyl.

 → Fås også som betjeningsplade til urinaler.

 → Lavet af plast af høj kvalitet.

 → Mulighed for indsats til Geberit DuoFresh sticks (se side 64).

 → Passer til DuoFresh modul (se side 66).

specialmessing (farve) 
115.770.DT.5

blankforkromet
115.770.21.5

blankforkromet / matforkromet
115.770.KA.5

dybsort RAL 9005
115.770.DW.5

matforkromet
115.770.46.5

alpinhvid
115.770.11.5
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GEBERIT SIGMA10
SKINNENDE YDRE

 → Syv farvevarianter.

 → Vandbesparende stop-and-go-aktivering af skyl.

 → Manuel eller elektronisk aktivering (se side 40).

 → Fås også som betjeningsplade til urinaler.

 → Lavet af plast af høj kvalitet.

 → Fås også i rustfrit stål.

 → Mulighed for indsats til Geberit DuoFresh sticks (se side 64).

 → Passer til DuoFresh modul (se side 66).

blankforkromet / mat-  
forkromet / blankforkromet
115.758.KH.5

børstet rustfrit stål / 
poleret / børstet 
115.758.SN.5

sort / blankforkromet / sort
115.758.KM.5

matforkromet / blankforkro-
met / matforkromet
115.758.KN.5

hvid / guld / hvid
115.758.KK.5

hvid / matforkromet / mat-
forkromet
115.758.KL.5

hvid / blankforkromet / hvid
115.758.KJ.5
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GEBERIT SIGMA20
DOBBELT EFFEKT

 → Syv farvevarianter.

 → Vandbesparende dobbeltskyl.

 → Fås også som betjeningsplade til urinaler.

 → Lavet af plast af høj kvalitet.

 → Fås også i rustfrit stål.

 → Mulighed for indsats til Geberit DuoFresh sticks  
 (se side 64).

 → Passer til Geberit DuoFresh modul (se side 66).

matforkromet / blankforkro-
met / matforkromet
115.882.KN.1

børstet rustfrit stål / poleret 
/ børstet
115.882.SN.1

hvid / guld / hvid
115.882.KK.1

sort / blankforkromet / sort
115.882.KM.1

hvid / blankforkromet / hvid
115.882.KJ.1

hvid / matforkromet / mat-
forkromet
115.882.KL.1

blankforkromet / matforkro-
met / blankforkromet
115.882.KH.1
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25% Vist i naturlig størrelse = 25% mindre end en Geberit betjeningsplade Sigma20.GEBERIT OMEGA20
FINT AFRUNDET

 → Seks farvevarianter.

 → Imponerende små dimensioner.

 → Vandbesparende dobbeltskyl.

 → Runde knapper med kontrastringe.

 → Til front- eller topbetjening.

 → Fås også som betjeningsplade til urinaler.

hvid / matforkromet /  
matforkromet
115.085.KL.1

matforkromet / blankforkro-
met / matforkromet
115.085.KN.1

hvid / guld / hvid
115.085.KK.1

blankforkromet / matforkro-
met / blankforkromet
115.085.KH.1

hvid / blankforkromet / hvid
115.085.KJ.1

sort / blankforkromet / sort
115.085.KM.1
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GEBERIT SIGMA21
ENKELT KLASSISK

 → Fire farvevarianter.

 → Vandbesparende dobbeltskyl.

 → Overflader lavet af glas eller skifer.

 → Grundelement lavet af holdbart støbt zink.

 → Design uden rammer.

 → Mulighed for indsats til Geberit DuoFresh sticks (se side 64).

 → Passer til DuoFresh modul (se side 66).

 → Designet kan speciallaves (se side 52).

sand glas
115.884.TG.1

mustang skifer
115.884.JM.1

sort glas
115.884.SJ.1

hvid glas
115.884.SI.1
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83% Vist i naturlig størrelse = 83% mindre end en Geberit betjeningsplade Sigma01GEBERIT OMEGA01-REMOTE
LILLE TRYKKNAP, STOR FRIHED

 → Tre farvevarianter.

 → Fås som enkeltskyl eller vandbesparende  
 dobbeltskyl.

 → Kan placeres alle steder inden for en radius fra 
 cisternen på 1,70 m.

 → Til gips samt til tungt og let byggeri.

 → Pneumatisk fingertryk.

 → Bemærkning om afdækningsplader til  
 serviceåbninger på side 62.

blankforkromet
116.042.21.1

matforkromet
116.042.46.1

hvid
116.042.11.1

Stor roset til at dække flisekanter til 
indbygning i tungt og let byggeri

Lille roset til installation i gips



38 39

GEBERIT OMEGA10-REMOTE
ALLROUND ANVENDELSE

 → Fem farvevarianter.

 → Vandbesparende dobbeltskyl.

 → Med dekorativ ring af høj kvalitet.

 → Kan placeres alle steder inden for en radius fra  
 cisternen på 1,70 m.

 → Til gips samt til tungt og let byggeri.

 → Pneumatisk fingertryk.

 → Bemærkning om afdækningsplader til  
 serviceåbninger på side 62.

blankforkromet
116.055.KH.1

matforkromet
116.055.KN.1

sort/blankforkromet
116.055.KM.1

hvid/forgyldt
116.055.KK.1

hvid/blankforkromet
116.055.KJ.1

Stor roset til at dække flisekanter til  
indbygning i tungt og let byggeri

Lille roset til installation i gips

83% Vist i naturlig størrelse = 83% mindre end en Geberit betjeningsplade Sigma10.
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BERØRINGSFRIT 
SKYL
Elektronisk hygiejne. Nye undersøgelser har vist,  
at færre og færre kan lide at aktivere skyllet manuelt 
– i stedet ønsker de i stadig større grad sanitetstek-
nologi med berøringsfri betjening. Geberit har takket 
være sine elektroniske betjeningsplader med infrarø-
de sensorer en løsning, der opfylder dette stigende 
behov. Løsningen kræver, at dit toilet har en eltilslut-
ning. Dette er dog en funktion, der alligevel er ved at 
være standard.
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GEBERIT SIGMA80
ET LYSENDE EKSEMPEL

 → To farvevarianter.

 → Vandbesparende dobbeltskyl.

 → Berøringsfri aktivering af skyl.

 → Overflade lavet af højkvalitetsglas.

 → Holdbar LED-belysning i fem farver.

 → Sensorkontrolleret tilkoblingsfunktion.

 → Prisvindende design.

spejlglas
116.090.SM.1

glas sort
116.090.SG.1

↑
ET FARVESKEMA, DER PASSER TIL DIT HUMØR
Når du nærmer dig toilettet, viser to lysbjælker i fem valgbare 
farver, hvor skyllet aktiveres.
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GEBERIT SIGMA10  
BERØRINGSFRI
ET VELFORMET DESIGN

 → Syvfarvevarianter.

 → Udvalgte overflader fås i mat.

 → Vandbesparendedobbeltskyl.

 → Berøringsfri aktivering af skyl.

 → Nettilslutning eller batteridrift.

 → Sensorkontrolleret tilkoblingsfunktion.

 → Mulighed for ekstra, mekanisk aktivering af skyl.

 → Fås også som betjeningsplade til urinaler.

 → Mulighed for design i rustfrit stål, der kan låses med skruer.

børstet rustfrit stål / poleret
115.907.SN.1

hvid / forgyldt
115.907.KK.1

blankforkromet / matfor-
kromet
115.907.KH.1

hvid / matforkromet
115.907.KL.1

matforkromet / blankfor-
kromet
115.907.KN.1

hvid / blankforkromet
115.907.KJ.1

sort / blankforkromet
115.907.KM.1
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SKRÆDDERSYET
DESIGN
Dit badeværelse, dit design. Skab et badeværelse som intet 
andet, og et design der er helt dit eget. Gør badeværelset til dit 
eget med et helt individuelt udvalg af materialer eller motiver.  
Du kan skræddersy overfladerne på Geberit betjeningsplader 
Sigma21, Sigma50 og Sigma70. Overflader, der passer perfekt 
til dit badeværelse, eller du kan vælge dit yndlingsmotiv. 

Din kreativitet har ingen grænser.

→ INDIVIDUEL
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↑
GEBERIT BETJENINGSPLADE SIGMA50
Gør dit badeværelse unikt. Din foretrukne overflade 
eller dit yndlingsmotiv som betjeningsplade med alle 
de fordele, som Geberit betjeningspladen Sigma50 
tilbyder.

GEBERIT SIGMA50  
KUNDESPECIFIK
PASSER PERFEKT

NYHED
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↑
GEBERIT BETJENINGSPLADE SIGMA70
Leg med materialer og designs. Da Geberit betje-
ningsplade Sigma70 slet ingen knapper har, åbner 
den helt nye muligheder for designs til plader 
udformet af kunden selv.

GEBERIT SIGMA70  
KUNDESPECIFIK
VÆLG VARIATION
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↑
GEBERIT BETJENINGSPLADE SIGMA21
Gør den til din. Pladens design uden rammer kan  
udstyres med utallige materialer.

GEBERIT SIGMA21  
KUNDESPECIFIK
LIGE DIN STIL
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GEBERIT
DESIGNFAMILIE
Perfekt design. Betjening af toilet- og urinalstyring med et  
koordineret design: Resultatet er én enkelt designtråd, der løber 
gennem hele badeværelset. Aktiveringerne af skyl til urinaler, 
der passer til betjeningspladerne til toiletter, kan enten betjenes 
manuelt (pneumatisk) eller via berøringsfri teknologi (elektronisk, 
ved hjælp af infrarød registrator).
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DIN STIL,
DET ER 
DIT VALG

BETJENINGS PLADE 
OMEGA

BETJENINGSPLADE 
SIGMA

TYPE 30 TYPE 50 TYPE 60

FINGERTRYK

BETJENINGS  PLADE 
TIL URINAL

*  Vores anbefalede design, som passer 
visuelt til produktfamilien.

Individuel

TYPE 70

Individuel

TYPE 01 TYPE 10 TYPE 21TYPE 20 TYPE 10 TYPE 80

Individuel
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Så alt passer sammen: Geberit betjeningsplader i Sigma 
sortimentet brugt i kombination med den passende ind-
bygningscisterne dækker en lang række anvendelser og 
komfortfunktioner. Geberit skyllesystemet Omega giver stor 
fleksibilitet og særligt små betjeningsplader. Den endelige 
installation af begge skyllesystemer kan foretages uden 
værktøj, og tilgængeligheden af reservedele er garanteret i 
25 år.

GEBERIT CISTERNER SIGMA OG OMEGA

TIL ALLE ANVENDELSER

112 cm

98 cm

82 cm

 → Byggehøjde 112 cm

 → Frontbetjent

 → Care- og højdeindstillelige  
 modeller tilgængelige

 → Fås også som hjørneelement

 → Lugtudsugning (cirkulations- 
 luft / udsugningsluft)

 → Yderst fleksible med byggehøjder  
 på  98 cm og 82 cm

 → Top- og frontbetjent

 → Særligt små betjeningsplader

 → Velegnet til Geberit fingertryk

Geberit Sigma indbygningscisterne Geberit Omega indbygningscisterne
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VALGET ER
VIGTIGT
Intelligente funktioner fra Geberit. Hvis du kan 
aktivere dit toiletskyl uden at røre det, hvis elegante 
farveeffekter giver atmosfære i den tid, du tilbringer på 
badeværelset, eller hvis ubehagelige lugte suges ud, 
endda før nogen bemærker dem, så betyder det, at din 
VVS-installatør har installeret avanceret Geberit sani-
tetskomfort i dit nye badeværelse. Og da holdbarhed og 
pålidelighed er lige så stor en del af Geberit som godt 
design, kan du nyde dit valg i de næste mange år.
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→
BERØRT TUSINDVIS AF GANGE

Pneumatikken på Geberit fingertryk 
Omega01-remote og Omega10-remote  

er blevet testet med flere års tryk.  
Teknologien er baseret på lufttryk  

(ikke på elektricitet).

←
EN MERE RAFFINERET BERØRING 
Takket være den hydrauliske servolift er 
et let tryk nok til at aktivere skyllet med 
Geberit Omega70-remote. Og der kræves 
ingen elektricitet.

→
FAKTISK TEMMELIG DISKRET

Geberit afdækningsplader, der findes i flere 
forskellige farver og materialer, åbner op for 

nye designmuligheder. Der findes en  
version med påsatte fliser, hvilket giver et 

særligt diskret look.

Den optimale løsning. Uanset byggesituation  
kan det være det rigtige valg at bruge et fingertryk. 
For eksempel for at placere aktiveringen af skyl et 
andet sted, hvis betjeningen til toilettet skal være  
lille, men elegant, eller hvis brugen af en Geberit 
Omega indbygningscisterne med lav byggehøjde  
giver kontakt mellem toiletlåg og frontbetjeningen. 
Til disse tilfælde tilbyder Geberit forskellige finger-
tryk med pneumatisk teknologi, som kan placeres  
et hvilket som helst sted inden for en radius  
af 1,70 m fra indbygningscisternen.

GEBERIT FINGERTRYK

MEGET MERE
KOMFORTABLE

→ FINGERTRYK
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Træk betjeningspladen til side, indsæt stick, luk derefter pladen. Så nemt 
er det at sikre flere ugers hygiejnisk friskhed med indsatsen til cisterne sticks. 
Den valgfri indsats egner sig til de fleste Geberit betjeningsplader i Sigma- 
serien og kan endda installeres af en VVS-installatør på et senere tidspunkt. 
Den leder cisterne stick ned af en rende til en fast position under vandets 
overflade i cisternen. Når den er der, opløses den lige så stille og sikrer  
hygiejne og renhed ved hvert skyl i hele toilettet, og giver også en frisk duft  
på badeværelset.

1 Det bliver ikke lettere: Træk betjeningspladen ud. 
2 Placér Geberit DuoFresh stick i indsatsen bag pladen. 
3 Luk pladen, og nyd friskheden med alle skyl.

INDSATS TIL GEBERIT  
DUOFRESH STICKS

HYGIEJNISK FRISKHED
I FLERE UGER

→  INDSATS TIL  
GEBERIT DUOFRESH STICK

1

2

3

NYHED
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Ubehagelige lugte på toilettet hører fortiden til. Det, der  
længe har været standard over hvert komfur, kan nu bruges  
i badeværelset. En effektiv måde at slippe af med ubehagelige 
lugte på. Geberits lugtudsugningssystem fjerner den dårlige luft 
direkte fra WC-skålen, renser den med et keramisk bikagefilter 
og sender den tilbage til rummet. Dette er ekstremt effektivt, da 
det hindrer, at de ubehagelige lugte spredes i hele badeværel-
set, og det gør samtidig luftfriskere, tændte tændstikker, åbne 
vinduer og lignende helt unødvendigt. Takket være en nærheds-
sensor tænder lugtudsugningssystemet altid automatisk, når  
en person sætter sig på toilettet. Lugtudsugningssystemet  
er derfor også en god ide til gæstetoilettet. Få glæde af  
ekstra komfort takket være et LED-orienteringslys og indsats 
til bluetabs. Lugtudsugningssystemet kan nemt installeres i alle 
Geberit Sigma cisterner og kan kombineres med næsten alle 
betjeningsplader fra Sigma sortimentet.

FRISK LUFT
TIL ALLE

→ LUGTUDSUGNINGSSYSTEM

Det keramiske bikagefilter og indsatsen til  
Geberit DuoFresh sticks er med deres placering  
bag betjeningspladen inden for rækkevidde.

Det keramiske bikagefilter renser luften grundigt.  
Den lydsvage blæser leder den rensede luft tilbage i 
rummet.

Det indbyggede LED-orienteringslys giver en  
ekstra fordel. Lige under betjeningspladen viser  
et blødt lys dig hen til toilettet – helt perfekt.

Ubehagelige lugte fjernes direkte ved kilden.

NYHED
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Du søger hygiejne og friskhed uden  
kompromiser. Vi tilbyder aktiveringer  
af skyl, der opfylder dine behov og  
er berøringsfrie. Uden tryk på en knap  
og derfor hygiejnisk.

→ BERØRINGSFRI

BERØRINGSFRI FUNKTION

ÆSTETISK
HYGIEJNISK

Berøringsfri  
betjeningsplader til 

WC’er og urinaler fås i   
designs, der matcher.
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Eltilslutning er nu blevet standard. I dag er en eltilslutning til 
toilettet en funktion, der er blevet standard; du forventer trods  
alt, at dit badeværelse afspejler dine skiftende behov og de  
livsstilstendenser, som fremtiden ser ud til at bringe. I Geberit 
indbygningscisterner er alt fuldstændigt forberedt til fremtiden – 
så det kan tilpasse sig de ændringer, du ønsker at foretage,  
såsom at eftermontere et Geberit AquaClean douchetoilet  
eller at installere de farvede LED-striber, der følger med den  
berøringsfri Geberit betjeningsplade Sigma80.

1 Geberit DuoFresh modul med integreret orienteringslys. Passer til flere betjeningsplader i 
Sigma-serien.   2 Berøringsfri Geberit betjeningsplade Sigma80, spejlglas.  3 Geberit AquaClean 
Mera douchetoilettet med flot design og adskillige komfortfunktioner.

MODERNE  
TOILETTER
FØLGER  
MED TIDEN

1

2

3
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De viste farver kan afvige fra de originale farver på grund af begrænsninger  
ved gengivelsen. Der tages forbehold for produktjusteringer, der er til fordel for 
det teknologiske fremskridt.


