GEBERIT SPOLPLATTOR

VALMÖJLIGHET
ÄR VIKTIGT

GÖR DET
TILL DITT EGET
Det är inte vilket badrum som helst – det är ditt badrum.
Välj det kakel som speglar din stil. Kompromissa inte när det
gäller valet av blandare till ditt tvättställ. Här hittar du den rätta
spolplattan till din WC, som blir kronan på verket i ditt badrum
och skämmer bort dig med olika komfortfunktioner. Geberit
kombinerar visuell elegans med innovativa funktioner.

VARFÖR INTE PROVA DIN EGEN DESIGN?
I broschyren finns olika illustrationer av spolplattor i naturlig storlek. Vik den vänstra sidan av broschyren
bakåt, håll upp designen mot väggen och låt fantasin flöda! Använd exemplen i naturlig storlek för att
välja den spolplatta som du föredrar.
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ÄDELMETALLER
Att välja rätt design för ditt badrum innebär att
se till att individuella nyanser koordineras på ett
perfekt sätt. Spolplattor i nya, spännande färger
passar perfekt in i de senaste trenderna inom
blandare, medan plattor av glas, betongliknande
mineralmaterial eller naturlig mustangskiffer och
valnöt smälter in i nästan vilken inredningsstil
som helst.
Den perfekta kombinationen för ditt drömbadrum
bara väntar på att bli upptäckt.
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RÖDGULD
Med sin intensiva kopparton skapar rödguld
en högkvalitativ känsla av värme i badrummet och gör ett starkt intryck i kombination
med lyxiga ytor i ljusa och mörka toner.
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GEBERIT SIGMA21

GEBERIT SIGMA50

Ringarna av rödguld för liten och stor spolvolym förstärker
den raffinerade looken hos de basmaterial som används för
spolplattan.

Den borstade ytan på de aningen konvexa knapparna ökar på ett
vackert sätt värmen som den röda guldtonen ger.

Designringar: rödguld,
täckplatta och knappar: vit
115.650.SI.1 / 7722574

Designringar: rödguld,
täckplatta och knappar: betonglook
115.650.JV.1 / 7722572

Designringar: rödguld,
täckplatta och knappar: skiffer
115.650.JM.1 / 7722571

Designringar: rödguld,
täckplatta och knappar: svart
115.650.SJ.1 / 7722575
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Designringar: rödguld,
täckplatta och knappar: amerikansk valnöt
115.650.JX.1 / 7722573

Se sidan 58 för fler varianter
av Geberit Sigma21.

Montageplatta och knappar: rödguld,
täckplatta: vit
115.670.11.2 / 7722589

Montageplatta och knappar: rödguld,
täckplatta: betonglook
115.670.JV.2 / 7722592

Montageplatta och knappar: rödguld,
täckplatta: skiffer
115.670.JM.2 / 7722591

Montageplatta och knappar: rödguld,
täckplatta: svart
115.670.DW.2 / 7722590

Montageplatta och knappar: rödguld,
täckplatta: amerikansk valnöt
115.670.JX.2 / 7722593

Se sidan 38 för fler varianter
av Geberit Sigma50.
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SVART KROM
Den svarta kromens subtila elegans är det perfekta
komplementet till mörka färger och skarpa kontraster
mellan mörkt och ljust som finns i dagens badrumstrender.
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GEBERIT SIGMA21

GEBERIT SIGMA50

Oavsett om de har en kontrasterande effekt eller en ton-i-toneffekt ger de delikata, svarta förkromade ringarna spolplattan
ett distinkt grafiskt element.

Knapparnas mattborstade yta ger spolplattan en elegant känsla.

Designringar: svart förkromad,
täckplatta och knappar: vit
115.651.SI.1 / 7722580

Designringar: svart förkromad,
täckplatta och knappar: betonglook
115.651.JV.1 / 7722578

Designringar: svart förkromad,
täckplatta och knappar: skiffer
115.651.JM.1 / 7722577

Designringar: svart förkromad,
täckplatta och knappar: svart
115.651.SJ.1 / 7722581
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Designringar: svart förkromad,
täckplatta och knappar: amerikansk valnöt
115.651.JX.1 / 7722579

Se sidan 58 för fler varianter av Geberit
Sigma21.

Montageplatta och knappar: svart förkromad,
täckplatta: vit
115.671.11.2 / 7722595

Montageplatta och knappar: svart förkromad,
täckplatta: betonglook
115.671.JV.2 / 7722598

Montageplatta och knappar: svart förkromad,
täckplatta: skiffer
115.671.JM.2 / 7722597

Montageplatta och knappar: svart förkromad,
täckplatta: svart
115.671.DW.2 / 7722596

Montageplatta och knappar: svart förkromad,
täckplatta: amerikansk valnöt
115.671.JX.2 / 7722599

Se sidan 38 för fler varianter av Geberit
Sigma50.
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MÄSSING
Mässingens klassiska gyllene ton ger en
känsla av glamour i vilket badrum som helst.

16

17

GEBERIT SIGMA21

GEBERIT SIGMA50

Den varma, glimrande tonen i mässingen förstärker spolknapparna
på ett livfullt sätt.

Knapparnas borstade yta gör att de gyllene mässingstonerna
lyser.

Designringar: mässing,
täckplatta och knappar: vit
115.652.SI.1 / 7722586

Designringar: mässing,
täckplatta och knappar: betonglook
115.652.JV.1 / 7722584

Designringar: mässing,
täckplatta och knappar: skiffer
115.652.JM.1 / 7722583

Designringar: mässing,
täckplatta och knappar: svart
115.652.SJ.1 / 7722587
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Designringar: mässing,
täckplatta och knappar: amerikansk valnöt
115.652.JX.1 / 7722585

Se sidan 58 för fler varianter av Geberit
Sigma21.

Montageplatta och knappar: mässing,
täckplatta: vit
115.672.11.2 / 7722601

Montageplatta och knappar: mässing,
täckplatta: betonglook
115.672.JV.2 / 7722604

Montageplatta och knappar: mässing,
täckplatta: skiffer
115.672.JM.2 / 7722603

Montageplatta och knappar: mässing,
täckplatta: svart
115.672.DW.2 / 7722602

Montageplatta och knappar: mässing,
täckplatta: amerikansk valnöt
115.672.JX.2 / 7722605

Se sidan 38 för fler varianter av Geberit
Sigma50.
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KROM
Detta klassiska val av metall för badrummet
visar en helt ny sida när man kombinerar
glansiga och matta borstade element med
trendiga material i plattan.
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GEBERIT SIGMA21

GEBERIT SIGMA50

Med betonglook för en rå effekt eller i en yta av naturlig valnöt
sätter de förkromade linjerna tonen. Sigma21-plattor med
förkromade ringar finns även i andra färger och med andra ytor.

En matt borstad look ger den perfekta effekten hos dessa spolknappar. Sigma50-plattor med borstat förkromade knappar finns
även i andra färger och med andra ytor.

Designringar: förkromad,
täckplatta och knappar: betonglook
115.884.JV.1 / 7722623

Montageplatta och knappar: förkromad,
täckplatta: betonglook
115.788.JV.2 / 7722691

Designringar: förkromad,
täckplatta och knappar: amerikansk valnöt
115.884.JX.1 / 7722624

Se sidan 58 för fler varianter av
Geberit Sigma21.
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Montageplatta och knappar: förkromad,
täckplatta: amerikansk valnöt
115.788.JX.2 / 7722692

Se sidan 38 för fler varianter av
Geberit Sigma50.
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SVART
PÅ SVART
Svart är vackert – och denna trendiga
inredningsfärg är populär även i badrummet. Geberits tolkning kännetecknas av en kontrasterande samverkan
mellan glansiga och matta element.

24

25

VIT
PÅ VIT
Raffinerade matta och glansiga ytor visar en
annan sida av detta klassiska val för badrum.
Designringar och designränder går ton-i-ton och
skapar subtila accenter.
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GEBERIT SIGMA20

GEBERIT SIGMA30

Ringarna sitter på en glansig eller matt yta och livar upp de
klassiska grundfärgerna svart och vit. De mattlackerade områdena
har ytor som är lätta att rengöra.

De geometriska formerna med rena linjer som används i dessa
stora spolknappar avrundas fint genom en fasad undre kant.
De matta ytorna har en beläggning som är lätt att rengöra.

Platta och knappar: svart,
designringar: matt svart
115.882.DW.1 / 7722612

Platta och knappar: vit,
designringar: matt vit
115.882.11.1 / 7722610

Platta och knappar: svart,
designränder: matt svart
115.883.DW.1 / 7722616

Platta och knappar: vit,
designränder: matt vit
115.883.11.1 / 7722614

Platta och knappar: mattlackerad svart,
designringar: svart
115.882.16.1 / 7722611 easy-to-clean

Platta och knappar: mattlackerad vit,
designringar: vit
115.882.01.1 / 7722609 easy-to-clean

Platta och knappar: mattlackerad svart,
designränder: svart
115.883.16.1 / 7722615 easy-to-clean

Platta och knappar: mattlackerad vit,
designränder: vit
115.883.01.1 / 7722613 easy-to-clean
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Se sidan 54 för fler varianter av
Geberit Sigma20.

Se sidan 34 för fler varianter av
Geberit Sigma30.
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ESTETIK
OCH FUNKTION
Diskret och pålitlig. Geberits produkter garanterar
överlägsen bekvämlighet och lång hållbarhet. Allt
är dessutom dolt bakom väggen. Det enda som
syns är det tekniska gränssnittet: spolplattan. Valet
av spolplatta är viktigt eftersom du kommer att leva
med det under många år. I vårt breda sortiment hittar
du den spolplatta som passar just ditt badrum bäst.
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GEBERIT SIGMA30
ENKELSPOLNING
→→ Vattensnål start-/stoppspolning.
→→ Tillverkad av hållbar formgjuten zink.
→→ Stor knapp för spolning.
→→ Finns även som spolplatta för urinaler.
→→ Insats för Geberit DuoFresh-stav som tillval
(se sidan 88).
→→ Passar för Geberit DuoFresh-modul som tillval
(se sidan 90).
→→ Utvalda färgval med ytbeläggning
(easy-to-clean*).

borstad förkromad/blankförkromad/borstad förkromad
115.893.KX.1* / 7832176
32

matt svart/blankförkromad/
matt svart
115.893.14.1* / 7722525

vit/blankförkromad/vit
115.893.KJ.1 / 7832175
115.893.JT.1* (matt) / 7722526

blankförkromad/borstad förkromad/blankförkromad
115.893.KY.1 / 7832177

förgylld
115.893.45.1 / 7832200
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GEBERIT SIGMA30

→→
→→ Vattensnål dubbelspolning.
→→ Gjord av högkvalitativ plast.
→→ Finns även som spolplatta för urinaler.
→→ Insats för Geberit DuoFresh-stav som tillval (se sidan 88).
→→ Passar för Geberit DuoFresh-modul som tillval
(se sidan 90).
→→ Utvalda färgval med ytbeläggning
(easy-to-clean*).
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blank-/matt-/blankförkromad
115.883.KH.1 / 7832169

vit/blankförkromad/vit
115.883.KJ.1 / 7832170
115.883.JT.1* (matt) / 7832286

vit/guld/vit
115.883.KK.1 / 7832171

vit/matt-/mattförkromad
115.883.KL.1 / 7832172

svart/blankförkromad/svart
115.883.KM.1 / 7832173
115.883.14.1* (matt) / 7832284

matt-/blank-/mattförkromad
115.883.KN.1 / 7832174
115.883.JQ.1* / 7832285
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GEBERIT OMEGA30

25%

Visas i naturlig storlek = 25 % mindre än Geberit spolplatta Sigma30.

→→ Vattensnål dubbelspolning.
→→ Gjord av högkvalitativ plast.
→→ Imponerande små mått.
→→ Topp- eller frontmanövrerad spolning.
→→ Finns även som spolplatta för urinaler.
→→ Utvalda färgval med ytbeläggning
(easy-to-clean*).
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blank-/matt-/blankförkromad
115.080.KH.1 / 7972616

matt-/blank-/mattförkromad
115.080.KN.1 / 7972621
115.080.JQ.1* / 7722568

svart/blankförkromad/svart
115.080.KM.1 / 7972620

vit/förgylld/vit
115.080.KK.1 / 7972618

vit/blankförkromad/vit
115.080.KJ.1 / 7972617

vit/matt-/mattförkromad
115.080.KL.1 / 7972619
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GEBERIT SIGMA50

→→ Vattensnål dubbelspolning.
→→ Ytor i glas, sten, plast eller metall.
→→ Grundelement av hållbar formgjuten zink.
→→ Finns även som spolplatta för urinaler.
→→ Design utan ram.
→→ Insats för Geberit DuoFresh-stav som tillval (se sidan 88).
→→ Passar för Geberit DuoFresh-modul som tillval
(se sidan 90).
→→ Designen kan kundanpassas (se sidan 72).
→→ Utvalda färgval med ytbeläggning (easy-to-clean*).
NYHET
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NYHET

alpinvit
115.788.11.2 / 7832273

svart RAL 9005
115.788.DW.2 / 7832275

lava glas
115.788.JK.2 / 7722686

sandgrå glas
115.788.JL.2 / 7722687

rökfärgat glas
115.788.SD.2 / 7832278

skiffer
115.788.JM.2 / 7722691

blankförkromad
115.788.21.2 / 7832274

borstad förkromad
115.788.GH.2* / 7832276
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GEBERIT SIGMA60

24%

Visas i naturlig storlek = 24 % mindre än Geberit spolplatta Sigma30.

→→ Vattensnål dubbelspolning.
→→ Välj yta av glas eller metall.
→→ Försänkt i väggen.
→→ Täckram som tillval.
→→ Prisbelönt design.
→→ Utvalda färgval med ytbeläggning
(easy-to-clean*).

NYHET

borstat förkromad
115.640.GH.1* / 7832196
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sandgrå glas
115.640.JL.1 / 7722685

NYHET

vitt glas
115.640.SI.1 / 7832197

svart glas
115.640.SJ.1 / 7832198

lava glas
115.640.JK.1 / 7722684
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GEBERIT OMEGA60

32%

Visas i naturlig storlek = 32 % mindre än Geberit spolplatta Sigma60.

→→ Vattensnål dubbelspolning.
→→ Välj yta av glas eller metall.
→→ Mycket små dimensioner.
→→ Försänkt i väggen.
→→ Täckram som tillval.
→→ Topp- eller frontmanövrerad spolning.
→→ Utvalda färgval med ytbeläggning
(easy-to-clean*).

NYHET

borstad förkromad
115.081.GH.1* / 7972622
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lava glas
115.081.JK.1 / 7722678

NYHET

vitt glas
115.081.SI.1 / 7972623

svart glas
115.081.SJ.1 / 7972624

sandgrå glas
115.081.JL.1 / 7722679
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GEBERIT SIGMA70

→→ Vattensnål dubbelspolning.
→→ Yta av glas eller rostfritt stål.
→→ Enkel manövrering eftersom inte mycket
kraft krävs.
→→ Baserad på pneumatisk teknik som
stöds av en hydraulisk servoteknik.
→→ Enkel rengöring.
→→ Flytande, gränslös design.
→→ Designen kan kundanpassas (se sidan 74).
→→ Utvalda färgval med ytbeläggning
(easy-to-clean*).

NYHET

vitt glas
115.620.SI.1 / 7972330
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lava glas
115.620.JK.1 / 7722682

NYHET

sandgrå glas
115.620.JL.1 / 7722683

svart glas
115.620.SJ.1 / 7972331

borstat stål
115.620.FW.1* / 7972333
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GEBERIT FJÄRRMANÖVRERAD
SPOLNING TYP 70

85%

Visas i naturlig storlek = 85 % mindre än Geberit spolplatta Sigma70.

→→ Yta av glas eller rostfritt stål.
→→ Vattensnål dubbelspolning.
→→ Kan placeras var som helst inom en radie av 1,70 m
från cisternen.
→→ För såväl möbelkonstruktioner som solida och lätta
väggkonstruktioner.
→→ Pneumatisk fjärrstyrd spolning med minimal manövreringskraft tack vare den innovativa hydrauliska servotekniken.
→→ Enkel rengöring.
→→ Information om täckplattor för serviceöppningar
på sidan 87.
→→ Utvalda färgval med ytbeläggning
(easy-to-clean*).

NYHET

vitt glas
115.083.SI.2 / 7972629
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lava glas
115.083.JK.2 /

NYHET

sandgrå glas
115.083.JL.2 /

svart glas
115.083.SJ.2 / 7972630

borstat stål
115.083.FW.2* / 7972628
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DEN PERFEKTA
FORMEN: CIRKELN
Estetiskt tilltalande kurvor för en avslappnad badrumsupplevelse. Det är omöjligt att förbättra cirkelns geometriska form.
Geberit spolplattor använder nya tolkningar av runda former för att
anpassa till de senaste trenderna. Med eller utan infattning. Med
finslipade kanter. Harmoniskt placerade sida vid sida eller med en
flytande övergång. Och resultatet är alltid väl avrundat.
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GEBERIT SIGMA01

→→ Vattensnål dubbelspolning.
→→ Finns även som spolplatta för urinaler.
→→ Gjord av högkvalitativ plast.
→→ Insats för Geberit DuoFresh-stav som tillval (se sidan 88).
→→ Passar för Geberit DuoFresh-modul som tillval
(se sidan 90).
→→ Utvalda färgval med ytbeläggning
(easy-to-clean*).

alpinvit
115.770.11.5 / 7972380

svart RAL 9005
115.770.DW.5 / 7972386

blankförkromad
115.770.21.5 / 7972381

mattförkromad
115.770.46.5 / 7972382
115.770.JQ.5* / 7722608

blankförkromad/mattförkromad
115.770.KA.5 / 7972391

mässing special (färg)
115.770.DT.5 / 7972385
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GEBERIT SIGMA10
ENKELSPOLNING
→→ Vattensnål start-/stoppspolning.
→→ Manuell eller elektronisk spolning (se sidan 68).
→→ Finns även som spolplatta för urinaler.
→→ Gjord av högkvalitativ plast.
→→ Finns även i rostfritt stål.
→→ Insats för Geberit DuoFresh-stav som tillval (se sidan 88).
→→ Passar för Geberit DuoFresh-modul som tillval
(se sidan 90).
→→ Utvalda färgval med ytbeläggning (easy-to-clean*).

vit/matt-/mattförkromad
115.758.KL.5 / 7972472
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vit/blankförkromad/vit
115.758.KJ.5 / 7972470
115.758.JT.5* (matt) /

vit/förgylld/vit
115.758.KK.5 / 7972471

svart/blankförkromad/svart
115.758.KM.5 / 7972473
115.758.14.5* (matt) /

matt-/blank-/mattförkromad
115.758.KN.5 / 7972474
115.758.JQ.5* / 7722607

blank-/matt-/blankförkromad
115.758.KH.5 / 7972469

borstat stål/polerat/borstat
115.758.SN.5* / 7972475
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GEBERIT SIGMA20

→→ Vattensnål dubbelspolning.
→→ Finns även som spolplatta för urinaler.
→→ Gjord av högkvalitativ plast.
→→ Finns även i rostfritt stål.
→→ Insats för Geberit DuoFresh-stav som tillval (se sidan 88).
→→ Passar för Geberit DuoFresh-modul som tillval
(se sidan 90).
→→ Utvalda färgval med ytbeläggning
(easy-to-clean*).

vit/matt-/mattförkromad
115.882.KL.1 / 7832165
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blank-/matt-/blankförkromad
115.882.KH.1 / 7832162

vit/blankförkromad/vit
115.882.KJ.1 / 7832163
115.882.JT.1* (matt) /

vit/förgylld/vit
115.882.KK.1 / 7832164

svart/blankförkromad/svart
115.882.KM.1 / 7832166
115.882.14.1* (matt) /
7832281

matt-/blank-/mattförkromad
115.882.KN.1 / 7832167
115.882.JQ.1* (matt) /
7832282

borstat stål/
polerat/borstat
115.882.SN.1* / 7832168
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GEBERIT OMEGA20

25%

Visas i naturlig storlek = 25 % mindre än Geberit spolplatta Sigma20.

→→ Imponerande små mått.
→→ Vattensnål dubbelspolning.
→→ Runda knappar med kontrasterande ringar.
→→ Topp- eller frontmanövrerad spolning.
→→ Finns även som spolplatta för urinaler.
→→ Utvalda färgval med ytbeläggning
(easy-to-clean*).

svart/blankförkromad/svart
115.085.KM.1 / 7972641

blank-/matt-/blankförkromad
115.085.KH.1 / 7972637

matt-/blank-/mattförkromad
115.085.KN.1 / 7972642
115.085.JQ.1* / 7722569

vit/blankförkromad/vit
115.085.KJ.1 / 7972638

vit/förgylld/vit
115.085.KK.1 / 7972639

vit/matt-/mattförkromad
115.085.KL.1 / 7972640
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GEBERIT SIGMA21

→→ Vattensnål dubbelspolning.
→→ Ytor av glas eller skiffer.
→→ Grundelement av hållbar formgjuten zink.
→→ Design utan ram.
→→ Insats för Geberit DuoFresh-stav som tillval (se sidan 88).
→→ Passar för Geberit DuoFresh-modul som tillval
(se sidan 90).
→→ Designen kan kundanpassas (se sidan 76).

NYHET

vitt glas
115.884.SI.1 / 7832225
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svart glas
115.884.SJ.1 / 7832226

sandgrå glas
115.884.JL.1 / 7722689

NYHET

skiffer
115.884.JM.1 / 7832229

lava glas
115.884.JK.1 / 7722688
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GEBERIT FJÄRRMANÖVRERAD
SPOLNING TYP 01

83 %

Visas i naturlig storlek = 83 % mindre än Geberit spolplatta Sigma01.

→→ Finns med enkelspolning eller vattensnål dubbelspolning.
→→ Kan placeras var som helst inom en radie av 1,70 m
från cisternen.
→→ För såväl möbelkonstruktioner som solida och lätta
väggkonstruktioner.
→→ Pneumatisk fjärrstyrd spolning.
→→ Information om täckplattor för serviceöppningar
på sidan 87.

Liten krage för installering i möbler

vit
116.050.11.1 / 7972544
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Stor rosett för att täcka kakelkanter
för dolt montage i fast och lätt
väggkonstruktion

mattförkromad
116.050.46.1 / 7972546

blankförkromad
116.050.21.1 / 7972545
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GEBERIT FJÄRRMANÖVRERAD
SPOLNING TYP 10

83 %

Visas i naturlig storlek = 83 % mindre än Geberit spolplatta Sigma10.

→→ Vattensnål dubbelspolning.
→→ Högkvalitativ dekorring.
→→ Kan placeras var som helst inom en radie av 1,70 m
från cisternen.
→→ För såväl möbelkonstruktioner som fasta och lätta
väggkonstruktioner.
→→ Pneumatisk fjärrstyrd spolning.
→→ Information om täckplattor för serviceöppningar
på sidan 87.
Liten krage för installering i möbler

vit/blankförkromad
116.057.KJ.1 / 7972549
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vit/förgylld
116.057.KK.1 / 7972550

svart/blankförkromad
116.057.KM.1 / 7972551

Stor rosett för att täcka kakelkanter för
dolt montage i fast och lätt väggkonstruktion

mattförkromad
116.057.KN.1 / 7972552

blankförkromad
116.057.KH.1 / 7972548
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BERÖRINGSFRI
SPOLNING
Elektronisk hygien. Aktuell forskning visar att
allt färre badrumsanvändare vill spola manuellt.
Istället söker de efter tekniska lösningar som
ger en beröringsfri spolning. Genom att erbjuda
elektronisk spolning med infraröda sensorer har
Geberit en lösning. Visserligen kräver den att
toaletten har en elanslutning, men det är något
som ändå snabbt håller på att bli standard.
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GEBERIT SIGMA80

→→ Vattensnål dubbelspolning.
→→ Beröringsfri spolning.
→→ Yta av högkvalitativt glas.
→→ Hållbar LED-belysning i fem färger.
→→ Sensorstyrd startfunktion.
→→ Flerfaldigt prisbelönad design.

↑
FÄRGSÄTTNING SOM PASSAR DITT HUMÖR
När du närmar dig toaletten visar två ljusstavar i fem valbara
färger var spolningsaktiveringen finns.

svart glas
116.090.SG.1 / 7972394
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spegelglas
116.090.SM.1 / 7972395
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GEBERIT SIGMA10
BERÖRINGSFRI
→→ Utvalda ytbehandlingar tillgängliga i matt ytbeläggning.
→→ Vattensnål dubbelspolning.
→→ Beröringsfri spolning.
→→ Nätanslutning eller batteridrift.
→→ Sensorstyrd startfunktion.
→→ Mekanisk spolning som tillval.
→→ Finns även som spolplatta för urinaler.
→→ Påskruvningsbara designval i rostfritt stål finns som tillval.

svart/blankförkromad
115.907.KM.1 / 7972487

matt-/blankförkromad
115.907.KN.1 / 7972488

blank-/mattförkromad
115.907.KH.1 / 7972483

vit/blankförkromad
115.907.KJ.1 / 7972484

vit/mattförkromad
115.907.KL.1 / 7972486

vit/förgylld
115.907.KK.1 / 7972485
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borstat stål/polerat
115.907.SN.1 / 7972489
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KUNDANPASSAD
Ditt badrum, din design. Skapa ett badrum som
inte liknar något annat och en design som är helt din
egen. Gör ditt badrum till bara ditt genom att välja
unika material eller motiv. Du kan personanpassa
ytvalen för Geberit spolplattor Sigma21, Sigma50
och Sigma70. Använd ytor som passar ditt badrum
perfekt eller välj ditt favoritmotiv. Låt kreativiteten
flöda fritt!

→ INDIVIDUELL

70
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GEBERIT SIGMA50
KUNDANPASSAD

↑
GEBERIT SPOLPLATTA SIGMA50
Gör ditt badrum unikt. Ytan du älskar eller ditt favoritmotiv som spolplatta tillsammans med alla fördelar
som Geberit spolplatta Sigma50 ger.
Stomme och knappar: förkromad
7722524
Stomme och knappar: rödguld
7722588
Stomme och knappar: svart krom
7722594
Stomme och knappar: mässing
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115.788.00.2 /
115.670.00.2 /
115.671.00.2 /
115.672.00.2 /
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GEBERIT SIGMA70
KUNDANPASSAD

↑
GEBERIT SPOLPLATTA SIGMA70
Lek med material och design. Eftersom Geberit spolplatta Sigma70 inte har några knappar alls öppnar
det upp för helt nya möjligheter för specialdesignade
plattor.
Stommens material:
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115.620.00.1 / 7972645
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GEBERIT SIGMA21
KUNDANPASSAD

↑
GEBERITS SPOLPLATTA SIGMA21
Gör den till din egen. Den ramlösa designen på
spolplattan gör att den kan kläs med ett närmast
obegränsat antal olika material.
Stomme och ringar: förkromad
115.884.00.1 /
7832228
Stomme och ringar: rödguld 115.650.00.1 / 7722570
Stomme och ringar: svart krom
115.651.00.1 /
7722576
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GEBERIT
DESIGNFAMILJ
Sömlös design. Toalett- och urinalspolning med koordinerad design: Resultatet blir en röd tråd i designen
som går genom hela badrummet. Spolplattorna för
urinaler som matchar spolplattorna för toaletter kan
antingen manövreras manuellt (pneumatiskt) eller via
beröringsfri teknik (elektroniskt).

78
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DIN STIL,
VALET
ÄR DITT

TYP 30

TYP 50

TYP 60

TYP 70

TYP 01

TYP 10

TYP 20

TYP 21

TYP 10

TYP 80

SPOLPLATTA
SIGMA

Kundanpassad

Kundanpassad

Kundanpassad

SPOLPLATTA
OMEGA

FJÄRRMANÖVRERAD
SPOLNING

SPOLPLATTA
FÖR URINALER

* Designen vi rekommenderar, som
matchar produktfamiljen visuellt.
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GEBERIT SIGMA OCH OMEGA

FÖR ALLA APPLIKATIONER
112 cm

Så att allt matchar: Geberit spolplattor i Sigma-serien kombineras med en matchande inbyggnadsfixtur. En lösning full av
möjligheter och komfortfunktioner. Geberits spolsystem Omega
erbjuder stor flexibilitet och extra små spolplattor. Båda spolsystemen kan slutinstalleras utan verktyg och vi tillhandahåller
reservdelar till systemen i 25 år.
Du har ett stort urval av både Geberit spolplattor och pålitliga
Geberit installationselement för installation bakom väggen.
Eftersom Geberits spolplattor bär samma namn som den
matchande cisternen kan du vara säker på att allt passar ihop.

98 cm
82 cm

→→ Konstruktionshöjd 112 cm
→→ Frontmanövrering
→→ Höj- och sänkbara modeller
samt modeller för personer
med funktionsnedsättning
→→ Luktutsugning
(cirkulationsluft/frånluft)

→→ Front- eller toppmanövrering

→→ Passar med Geberits
fjärrmanövrerade spolning

→→ Passar med Geberits fjärrmanövrerade
spolning

Geberit Sigma inbyggnadscistern

82

→→ Full flexibilitet med konstruktionshöjder på 98 cm och 82 cm
→→ Extra små spolplattor

Geberit Omega inbyggnadscistern
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VALMÖJLIGHET
ÄR VIKTIGT
Intelligenta funktioner från Geberit. Om du kan spola
din toalett utan att vidröra den. Om eleganta färgeffekter
ger en stämningsfull stund i badrummet. Om obehagliga
lukter effektivt sugs ut till och med innan någon märker
dem så innebär det antagligen att din installatör har installerat toppmodern sanitetsteknik från Geberit i ditt badrum.
Och eftersom Geberit står lika mycket för hållbarhet och
tillförlitlighet som för god design, kommer du att ha glädje
av dina val under många år framöver.
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85

GEBERIT FJÄRRMANÖVRERADE
SPOLNINGAR

BEKVÄMARE
ÄN NÅGONSIN

→
TESTAD TUSENTALS GÅNGER
Det pneumatiska systemet för Geberit spolning
typ 01 och typ 10 har testats under många år.
Tekniken är baserad på lufttryck, inte på
elektricitet.

←
ETT MER RAFFINERAT SÄTT ATT SPOLA
Tack vare den hydrauliska servotekniken
krävs bara ett lätt tryck för att spola
med Geberit fjärrmanövrerad spolning
typ 70. Ingen elektricitet är nödvändig.

Den optimala lösningen. Oavsett byggsituation kan
en fjärrmanövrerad spolning vara rätt val. Det gäller
exempelvis när du vill kunna spola från en annan plats.
Eller när du vill att spolplattan ska vara liten men elegant.
Eller om användning av Geberit Omega inbyggnadscistern
med låg konstruktionshöjd skapar en oönskad kontakt
mellan WC-locket och den främre spolstyrningen. För
sådana situationer erbjuder Geberit en rad pneumatiska,
fjärrmanövrerade spolningar. Dessa kan placeras fritt inom
en radie av 1,70 m från inbyggnadscisternen.

→ FJÄRRMANÖVRERAD SPOLNING
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→
RIKTIGT DISKRET
Eftersom Geberit täckplattor är tillgängliga i
en lång rad olika färger och produktmaterial,
öppnar de för nya designmöjligheter.
En version i kakel finns som tillval om du
önskar ett särskilt diskret utförande.
87

1

GEBERIT DUOFRESH INSATS FÖR DOFTSTAV

HYGIENISKT FRÄSCHT
I VECKOR
2

Fäll ut spolplattan, sätt in staven och stäng sedan plattan. Precis
så enkelt är det att garantera flera veckors hygienisk fräschhet med insatsen
för Geberit DuoFresh-stavar. Insatsen finns som tillval och passar till de
flesta Geberit spolplattor i Sigma-serien och kan till och med installeras av
en installatör vid ett senare tillfälle. Geberit DuoFresh-staven leds genom en
ränna till en fast position under vattnets yta i cisternen. Väl på plats löses den
upp långsamt och garanterar god hygien och en fräsch toalettstol vid varje
spolning, samtidigt som den avger en frisk doft.
1 Enklare än så här kan det inte bli: Fäll ut och dra spolplattan åt sidan.
2 Placera Geberit DuoFresh-staven i insatsen bakom plattan.

3

3 Stäng plattan och njut av den friska doften vid varje spolning.

→ I NSATS FÖR
GEBERIT DUOFRESH-STAV
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FRISK LUFT
ÅT ALLA
Obehagliga lukter i badrummet tillhör det förflutna. Geberit
DuoFresh-modulen avlägsnar dålig luft direkt från WC-skålen,
renar den genom att använda ett keramiskt bikakefilter och för
den sedan ut i badrummet. Detta är extremt effektivt eftersom
det redan från början hindrar obehagliga lukter från att spridas
och gör det onödigt att använda luftfräschare, tända tändstickor
och att öppna fönster. Tack vare sensorn sätter luktutsugningen
alltid igång automatiskt, så fort någon sätter sig på toaletten.
Luktutsugningen är därför även perfekt för gästtoaletten. Ytterligare komfort fås tack vare ett LED-orienteringsljus och insatsen
för Geberit DuoFresh-staven. Geberit DuoFresh-modulen kan
enkelt installeras i varje Geberit Sigma-cistern och kombineras
med nästan vilken spolplatta som helst ur Sigma-sortimentet.

Det keramiska bikakefiltret och insatsen för
Geberit DuoFresh doftstav är lätta att nå och
finns bakom spolplattan.

Det effektiva filtret renar luften grundligt.
Den tysta fläkten för den renade luften tillbaka
in i badrummet.

Den inbyggda LED-belysningen ger en extra
fördel. I underkant av spolplattan visar ett mjukt
ljus vägen till toaletten så att du slipper tända
på natten.

→ LUKTUTSUGNING

Obehagliga lukter avlägsnas direkt vid källan.
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BERÖRINGSFRI FUNKTION

STILREN
OCH HYGIENISK
Beröringsfria spolplattor
för toaletter och urinaler finns
i matchande design.

→ BERÖRINGSFRI
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Du söker hygien och fräschhet utan
kompromisser. Vi erbjuder spolsystem
som uppfyller dina önskemål och som
aktiveras beröringsfritt.
93

1

2

3

DAGENS TOALETTER
ÄR FÖR FRAMTIDEN
Elanslutningar har blivit standard. Du förväntar dig att ditt bad
rum ska återspegla dina förändrade behov såväl som framtidens
livsstilstrender. I Geberits installationselement för WC är allting
förberett för framtiden – så att den kan anpassas till ändringar
som du vill göra framöver. Exempelvis montering av en Geberit
AquaClean duschtoalett, en bekväm DuoFresh luktutsugnings
modul eller installation av den beröringsfria spolplattan Geberit
Sigma80.
1 G
 eberit DuoFresh-modul med integrerat orienteringsljus.
Passar för flera spolplattor ur serien Sigma.
2 Beröringsfri Geberit spolplatta Sigma80, spegelglas.
3 Geberit AquaClean Mera duschtoalett med enastående design
och många komfortfunktioner.
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