
THE POWER OF LESS
I PRAKSIS 



Installationssystemer, der dækker installationsløsninger 
til badeværelser bag væggen til diverse sanitet.

Rørsystemer, der dækker alle typer afløbsløsninger og 
forsyningsrør til drikkevand, varme, køling og industrielle 
anvendelser. 

Alle byggeprojekter kan være komplekse og udfordrende, både 
i design-, planlægnings- og installationsfasen. Der er ikke brug 
for flere komplikationer, kompromiser og forstyrrelser. Geberit 
foreslår en optimal proces til at bygge det komplette badevæ-
relse. Vi tildeler en dedikeret partner i hele projektforløbet og 
komplette værktøjer, der sparer både tid og penge og reducerer 

risikoen. Vi leverer uovertruffen teknologi bag væggen, både 
sanitære installationer og rørføring, og sanitet af bedste kvalitet. 
Hos Geberit kalder vi det The Power of Less. Det er din garanti 
for mindre kompleksitet, mindre besvær og mindre risiko i alle 
faser - fra tegning til færdigt resultat.

ET BREDT UDVALG AF LØSNINGER TIL BEGGE SIDER AF VÆGGEN

Geberit er kendt for kvalitet og avanceret teknologi, og når de 
to elementer kombineres med næsten 150 års viden og erfaring 
inden for sanitet til badeværelser, bliver resultatet pålidelige 
produkter og en service, der gør livet lettere for vores kunder. 
Vi tilbyder produkter, der definerer standarden inden for bad og 
sanitet. Vores produkter er innovative, enkle at indbygge, lette 
og hurtige at installere og vedligeholde, og de er produceret 

ansvarligt af fine og holdbare materialer. Vi ved, at et tæt samar-
bejde med kunderne er forudsætningen for, at de bliver tilfredse 
med løsningerne, og derfor er vi altid parate til at hjælpe med 
planlægning, logistik, installation, vedligeholdelse af produkter-
ne og en hurtig, målrettet teknisk support. Fremragende produk-
ter og kompetent service - vi kalder det Know-How Installed.

UOVERTRUFFEN KVALITET 
PÅ BEGGE SIDER      



Badeværelsesmøbler

Bruseløsninger 
og badekar

Håndvaske

Installationssystemer

Sanitet

Bruseafløb

ET BREDT UDVALG AF LØSNINGER TIL BEGGE SIDER AF VÆGGEN



TEGNING OG  
PLANLÆGNING

SPECIFIKATION INSTALLATION OG 
IMPLEMENTERING

TILBUD

FRA TEGNING TIL 
FÆRDIGT RESULTAT
BEDRE BYGGELØSNINGER I ALLE FASER 



FØR IDEERNE UD I LIVET
I de tidlige faser af et byggeprojekt - både design-, 
planlægnings- og specifikationsfasen - er det vigtigt 
at have en partner, der kan gøre processerne så 
enkle og problemfri som muligt. Geberit tilbyder den 
komplette pakke - fra innovative planlægningsværk-
tøjer til et bredt udvalg af badeværelsesløsninger af 
høj kvalitet - så din arbejdsdag bliver langt lettere. 

ENKLERE BYGGEPROJEKTER   
Det er ikke en enkel opgave at installere det perfekte 
badeværelse. I både tilbuds-, implementerings- og 
installationsfasen er det helt afgørende at have en 
pålidelig partner - både når der skal udarbejdes et 
omkostningseffektivt tilbud, så man vinder projektet, 
og når man skal sikre, at alt leveres til tiden og byg-
ges i den forventede høje kvalitet. Geberit tilbyder 
fleksibel planlægning og rådgivning på byggestedet, 
så du kan sikre et badeværelse af den bedste kvalitet 
i alle dine projekter.

VI TILBYDER:
•  CAD- og BIM-tegninger
• Brugervenlige planlægningsværktøjer
•  Komplette badeværelsesløsninger til begge sider 

af væggen
• Masser af referenceprojekter til inspiration
•  En teknisk rådgiver, der hjælper med projektplan-

lægning og styring
• Produktsortiment til alle behov i badeværelset
• Fremragende kundeservice i det daglige arbejde
• Uddannelse og seminarer

VI TILBYDER:
•  Én totalleverandør til det komplette badeværelse 
• Dedikeret og pålidelig rådgivning på byggestedet
•  En planlægningspartner, der er erfaren  

projektleder
• Levering til tiden og lang garanti 
•  Installationer af høj kvalitet fra markedets førende 

brands
• Langtidsadgang til reservedele til vedligeholdelse
•  Garanti for kompatibilitet ved installation af  

produkterne bagved og foran væggen
•  Pålidelige værktøjer til installation af vores  

rørsystemer 

Morten Schmidt 
Ingeniør

John Peterson
Entreprenør 

“Jeg ser færre begrænsninger og  
flere muligheder.”

“Jeg har ikke brug for flere løsninger. 
Jeg har brug for mindre kompleksitet.”



ET KOMPLEKST  
BYGGEPROJEKT  
KRÆVER GOD  
SPARRING

NORDENS STØRSTE HOTEL



Nordens største hotel med over 1.200 værelser står nu 
færdigt på Kalvebod Brygge i København. Et enormt projekt 
præget af trang arbejdsplads, et hav af forskellige faggrup-
per og komplekse samlinger af afløbsrør, som krævede et tæt 
samarbejde med hovedleverandøren på VVS, Geberit.

SITUATIONEN 
Siden 1990 har Cabinn bygget hoteller i Danmark. Og nu står  
de også bag danmarkshistoriens største hotel, hvor første 
etape af byggeriet indeholder 1.226 værelser fordelt på 21.000 
kvadratmeter i hjertet af København. Et omfattende projekt hvor 
Geberit har leveret forsynings- og afløbsrør, indbygningscister-
ner og betjeningsplader – men også vejledt undervejs for at 
sikre en optimal arbejdsproces.

”Med så lidt plads på gangene og i rørskakterne var komplek-
siteten i byggeriet høj, hvilket gav flere risikofaktorer at tage 
hensyn til. Derudover var der meget koordineringsarbejde i at 
sikre, at de forskellige faggrupper kunne udføre deres arbejde 
gnidningsfrit,” siger Antonio Fernandes, som er overmontør hos 
G.V.S. Teknik og ansvarlig for at lede og fordele arbejdet på den 
enorme byggeplads. 

Udover at pladsen er trang i de små gange, så fordeler det nye 
Cabinn-hotel sig i to tårne på hver ni etager. Det var endnu en 
udfordring, som betød, at mere end 700 meters afløbsrør fra 
begge tårne skulle samles i bunden af det ene tårn. 

LØSNINGEN
”Når forskellige faggrupper skal samarbejde på så lidt plads, var 
det en stor fordel, at rørene fra Geberit både er lette, af høj kvalitet 
og enkle at samle. Det var med til at forbedre arbejdsforholdene 
markant.”

Antonio Fernandes understreger samtidig, at det har været en stor 
fordel, at Geberit har leveret den fulde pakke af forskellige rørtyper, 
samlinger og specialværktøj. På den måde har der været en sikker-
hed ved leverancer og i det tilgængelige vidensniveau. 

”Hvis jeg har været i tvivl om noget med specialværktøjet fra Gebe-
rit, har jeg altid hurtigt fået den nødvendige vejledning. Det samme 
gjaldt gode råd om materialer, tilsyn og bemærkninger undervejs i 
byggeriet.” 

Også da det omhandlede den komplicerede opgave med at  
samle alle afløbsrør fra de to tårne i bunden af det ene tårn,  
gjorde Antonio Fernandes brug af rådgivning fra Geberit:

”Rørsamlingerne krævede rådgivning og input fra de mange  
involverede, så vi kunne sikre, at ét rør ikke kom i vejen for det  
andet. Her var vores kontakt hos Geberit en stor hjælp med  
kvalificeret rådgivning, som hjalp os hurtigere i mål.”

RESULTATET
Det stærke bånd mellem Geberit og Cabinn-hotellerne er  
resultatet af mange års tæt samarbejde om alt fra tagafvanding, 
lydisolerende afløbsrør, indbygningscisterner og betjeningspla-
der. Under byggeriet på det nyeste Cabinn-hotel, hvor monterin-
gen af de mange produkter fra Geberit stod på, har medarbejdere 
på byggeriet haft ugentlige møder og rådgivningssamtaler med 
Geberits fagfolk. På den måde medvirkede Geberit til, at bygge-
processen på Nordens største hotel fungerede gnidningsfrit. 

Antonio Fernandes, overmontør hos G.V.S. Teknik og ansvarlig for  
VVS-entreprisen på Hotel Cabinn.

“God kommunikation og sparring med vores 
kontakt hos Geberit har været afgørende for  
så stort og komplekst et byggeri som det her.” 
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