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INSTALLATION  
MED FLYT



INGEN  
ANSTRÄNGNING
Geberit FlowFit är det innovativa pressrörsystemet med den 
perfekta installationsprocessen. Eftersom Geberit FlowFit är enkelt 
och innovativt att använda, ger det en helt ny upplevelse när det 
gäller rörinstallation. Allt som gör arbetet på byggarbetsplatsen 
svårt och besvärligt har medvetet undvikits. Istället har  det bästa 
ur vårt Mepla-system och en uppsjö av innovativa produktdetaljer 
gjort Geberit FlowFit till framtidens pressteknik. Geberit FlowFits 
omfattande koncept och  fokus på produktfördelar för VVS-
installatörer, VVS-konsulter och fastighetsägare säkerställer att allt 
flyter optimalt - precis som det ska. 

ARBETSFLÖDE 

Smidig  
installation

VATTENFLÖDE

Flödesoptimerad  
hydraulik 

MATERIALFLÖDE

Hållbarhetskoncept 

DATAFLÖDE

Intelligent  
planering

INGEN KALIBRERING 
VID KAPNING TILL RÄTT 
LÄNGD 
Avgradning och kalibrering av 
rören behövs inte. Dock finns 
ett kalibreringsverktyg som 
kan underlätta montaget vid 
vissa tillfällen.

INGEN OSÄKERHET VID 
INSTICK 
Fönstret i kopplingen gör 
att rätt insticksdjup kan 
kontrolleras med ett 
ögonkast. 

INGA SLITSAMMA 
KROPPSVRIDNINGAR  VID 
PRESSNING 
Kopplingen pressas i sidled 
och är vridbar. Det gör att 
smidig och pålitlig pressning 
kan göras även i de mest 
trånga utrymmen. 

INGEN BRIST I 
PRODUKTSORTIMENTET 
Alla standarddimensioner 
finns i sortimentet. 
Installationen av samtliga 
dimensioner görs med bara 
två olika pressbackar och 
utan att ständigt behöva byta 
verktyg. 

2 3 



4 5 

DET NYA INSTALLATIONSFLÖDET

INGA KROPPSVRIDNINGAR
Det har aldrig varit enklare för installatörer. Den vridbara pressringen gör att installatören 
själv kan bestämma presspunktens läge, och verktygsväskan är lättare än någonsin nu när 
alla dimensioner från d16 till d75 kan pressas med enbart två pressbackar.

ENKEL POSITIONERING
Eftersom användaren bara behöver placera pressbacken från en sida på 
kopplingen har installationen blivit så mycket smidigare. Pressringen 
vrids helt enkelt så att pressindikatorn lätt kan nås. Vridningarna kan 
göras i tydliga steg om 45° men även där emellan. 

INGA FLASKHALSAR
Det är inte längre nödvändigt att helt omsluta röret vid pressning - 
verktyget behöver bara appliceras på pressindikatorn som är placerad på 
sidan av kopplingen. Det gör det enkelt att arbeta säkert även i hörn och 
trånga utrymmen. 

FÄRRE VERKTYG
Nu kan installatörer bearbeta alla rördiametrar från d16 till d75 med bara 
två pressbackar. Det är möjligt att pressa stora dimensioner utan att 
använda tunga presslingor vilket underlättar installationsprocessen 
avsevärt - särskilt när man arbetar över huvudhöjd.

SNABBT ARBETE FÖR HAND
Det är också möjligt att använda en handmanövrerad presstång för mindre 
dimensioner på d16 till d40. Och tack vare den optimala kraftöverföringen 
är ansträngningen som krävs för att bearbeta d40 för Geberit FlowFit 
densamma som kraften för d26 för Geberit Mepla.

d16 d20 d25 d32 d40 d50 d63 d75  Enbart två pressbackar för alla rördimensioner

← 
Rördimensioner och 
passande pressback-
ar kan enkelt identi-
fieras genom färgen 
på pressindikatorer-
na. FlowFit pressback-
ar är kompatibla med 
alla Geberitverktyg i 
kompatibilitetsklass 
1 och 2. 

↑ 
Den handmanövrerade presstången täcker fem dimensio-
ner och kräver varken elektricitet eller laddningsbart batteri. 

↑ 
Kan pressas oavsett placering tack vare den vridbara 
pressringen. 

↑ 
Säker installation garanteras även i mycket trånga och svåra 
utrymmen.  En bekväm arbetsställning kan fås tack vare den 
vridbara pressringen och att inte presslingor används, vilket 
gör arbetet över huvudhöjd mycket enklare även med stora 
dimensioner. 



DET NYA INSTALLATIONSFLYTET

INGEN OSÄKERHET

Med Geberit FlowFit är det tydligt att installationsprocessen är säker. Det 
säkerställs genom kopplingens egenskaper som ger användaren tydlig feedback. 
Den visuella indikatorn visar om rören är i rätt position och pressindikatorn visar 
om anslutningen är säker. 

PÅLITLIG NOGGRANNHET I INSTICKSDJUPET
Kopplingen har inspektionsfönster som ger 
information om insticksdjupet. Tack vare den tydliga 
visuella skillnaden mellan det silverfärgade röret 
och den svarta kopplingen indikeras insticket 
tydligt.

PRESSINDIKATOR FÖR SÄKERHETEN
Pressindikatorn fyller flera funktioner. Den markerar 
var pressbackarna ska appliceras och färgen (blå 
eller orange) visar vilken pressback som ska 

användas - blå eller orange. Den tydliga geometrin 
med säker guidning av pressverktygets placering 
gör att pressbacken får rätt postion vid pressning. 

ENKEL UPPTÄCKT AV OPRESSADE 
KOPPLINGAR
Efter en lyckad pressning lossnar pressindikatorn 
så att det vid en kontroll tydligt syns om kopplingen 
är pressad eller ej. Opressade kopplingar syns 
direkt vid det tryckprov som ska utföras, eftersom 
de garanterat  kommer att läcka. 

PRESSINDIKATORER
Sitter pressindikatorn 
fortfarande kvar på 
kopplingen? Det är enkelt att 
se om kopplingen pressats. 

INSPEKTIONSFÖNSTER
Det räcker med en snabb blick 
för att se om röret är korrekt 
instucket i kopplingen.

↑ 
TYDLIG STYRNING AV VERKTYGET
Verktyget och pressindikatorn passar ihop som en nyckel och ett 
lås. Det eliminerar praktiskt taget risken för en misslyckad pressning 
orsakad av felaktig placering av verktyget. 

↑ 
TYDLIG PRESSINDIKATOR
Även i krångliga installationssituationer är det tydligt om pressindikatorn 
fortfarande sitter på kopplingen eller om kopplingen har pressats. 
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TAPPVATTENHYGIEN

INGEN  
ONÖDIG  
TRYCKFÖRLUST
Geberit FlowFit är typgodkänt för tappvattensystem. Det 
uppfyller kraven för tappvattenhygienoch står emot de stora 
påfrestningar av temperatur- och tryckvariationer som uppstår 
i ett tappvattensystem. Kopplingen läcker garanterat när den är 
opressad.

SMÅ  DIMENSIONER, STORA 
HYGIENFÖRDELAR
FlowFit-kopplingens flödesoptimerade 
design ger minimal tryckförlust. Böjar, 
T-rör och reduceringar tillverkas med 
hög precision med teknik som ger mjuka 
ytor för flödet i systemet.  Vattnet flödar 
med mindre tryckförlust genom 
rörsystemet fram till tappstället.

Skiktet av höghållfast aluminium mitt i rörväggen 
gör att väggen kan göras tunnare. Rören har därför 
en större innerdiameter vilket ger signifikant lägre 
tryckförluster. 

Alla Geberit FlowFit-kopplingar inklusive de 
gängade anslutningarna och rören är helt skyddade 
mot smuts och transportskador med hjälp av 
skyddskåpor.  
↓

Geberit FlowFit 
produktsortiment 
levereras komplett 
med skyddskåpor 
på kopplingar och 
rör som standard. 
←

Tack vare skiktet av höghållfast aluminium 
mitt i rörväggen, kan rörväggen göras 
tunnare. FlowFit-rören har därför en större 
inre diameter vilket betyder signifikant 
lägre tryckförluster i hela systemet.

↑ 
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INGA FLER KOMPROMISSER

INGA STÄNDIGA 
VERKTYGSBYTEN
Enbart två pressbackar för 
samtliga dimensioner.

INGEN MER RISK FÖR 
FÖRVIRRING
Pressindikatorer i två färger för 
helt säkert val av verktyg. 

INGEN MER ORO FÖR HYGIEN
Skyddskåpor och större 
genomlopp genom rör och delar 
ger ett omfattande 
hygienkoncept. 

INGEN MER ORO 
FÖR MISSLYCKADE 
PRESSNINGAR
Pålitlig kontroll av 
insticksdjup och synligt 
pressade kopplingar.

INGA MER PROBLEM 
ATT PRESSA I TRÅNGA 
UTRYMMEN 
Vridbara pressindikatorer för 
bekväm pressning, även i trånga 
utrymmen.

INGA FLER PRESSVERKTYG
Den handmanövrerade presstången 
för dimensioner d16 - d40 gör 
arbetet enkelt. 

INGEN MER KALIBRERING 
ELLER AVGRADNING
Skär helt enkelt till rätt längd och 
stick in röret  i kopplingen - klart 
för pressning! 

INGA MER TVIVEL
En europeisk produktdeklaration, EPD, 
finns för Geberit FlowFit som kan 
användas för olika byggnadscertifieringar. 
Blyfria kopplingar uppfyller framtida 
föreskrifter för tappvatten. 

FLYT I PROJEKTERINGEN

INGA FLER HINDER
Flytta dit du behöver med bara några få klick med data som du kan lita på när 
du planerar med FlowFit. Uppdaterade, landsspecifika och informativa lösningar 
finns tillgängliga, särskilt för VVS-konsulter som använder BIM. Denna plug-in 
för Autodesk® Revit ger användaren  direkt åtkomst till befintligt BIM-innehåll för 
Geberits system.

KATALOGMODUL I GEBERIT BIM PLUG-IN
Förenklade parametriska geometrier med all metainformation 
som är relevant för planering i bakgrunden sörjer för en enkel 
planeringsprocess. BIM-data för rörsystem behöver inte laddas 
ner individuellt, utan kan effektivt aktiveras som en familj 
genom ett dubbelklick. Det betyder att alla rördimensioner 
tillsammans med rördelar som är relevanta för rördragningen är 
åtkomliga direkt. 

Kopplingen till produktdatasystemet innebär att BIM-data för 
Geberit FlowFit är tillgänligt redan vid lanseringen och 
automatiskt visas i BIM produktkatalog vid nästa uppdatering. 

ENKEL DATA FÖR ANBUD
Projekteringar som görs exempelvis vid anbudsförfarande,  kan 
med ett klick förvandlas från tillverkarspecifika till 
tillverkarneutrala.  

PLUG-IN FÖR AUTODESK® REVIT
"Geberit BIM Plug-in” för Autodesk® Revit kan laddas ner gratis. 
→ www.geberit.se/BIM
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Geberit AB
Folketshusgatan 1
295 31 Bromölla

T 0456-48000
order.se@geberit.com

www.geberit.se
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