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GEBERIT SILENT-PRO



NYHET.
MUFFAT RÖRSYSTEM.
HÖG LJUDDÄMPNING.
Geberit Silent-Pro avloppssystem minskar hörbart oönskat ljud  

från grannarnas badrum. Planera, installera och njut av lugnet.  

Geberit Silent-Pro uppfyller alla relevanta krav på ljudisolering och 

brandskydd. Geberit Silent-Pro - sätter lugn och ro i system.
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EPDM-PACKNINGAR:
Förblir läckagesäkra i årtionden. Till och med 
under svåra driftförhållanden, t. ex. vid förhöjda 
vattentemperaturer eller exponering för hus-
hållskemikalier, behåller EPDM-packningarna 
sin livslängd och säkerhet.

TIDSBESPARANDE INPASSNING:
30°-markeringarna på rördelarna  
i Geberit Silent-Pro möjliggör snabb  
och exakt inpassning av rördelarna.

SÄKERT GREPP:
Med Geberit Silent-Pro är en säker installation 
möjlig även på ställen i byggnaden som är svåra 
att komma åt. Till och med vid stora rördiametrar 
ligger Geberit Silent-Pro säkert i installatörens 
hand tack vare räfflorna.

VÄL GENOMTÄNKT
IN I MINSTA DETALJ.
LJUDREDUCERANDE DESIGN:
Geberit Silent-Pro är starkt ljudisolerande 
tack vare sin höga egenvikt och den spe-
ciella, ljudreducerande designen av rör-
delarnas belastningszoner.

ENKEL INSTALLATION  
OCH PERFEKT PASSFORM:
Geberit Silent-Pro är enkel att montera 
och sitter alltid säkert på plats eftersom 
hela serien med rörledningar och rördelar 
passar perfekt ihop. Dessutom är  
packningarna redan lätt smorda för att 
underlätta hanteringen. 

OKULÄRBESIKTNING  
AV INSTICKSDJUPET: 
Om rördelarna av misstag inte förs in  
tillräckligt långt kan läckage, och därmed 
allvarliga följdskador, uppstå. Med hjälp 
av stoppringen kan korrekt insticksdjup 
identifieras omedelbart, utan att först  
behöva mäta och markera.

SKYDD MOT REPOR:
I den hårda byggarbetsplatsmiljön är det 
lätt hänt att rördelarnas tätningsyta  
repas. Den utstickande stoppringen utgör 
även ett effektivt skydd åt tätningsytorna 
– det är smart design.

KOMPAKTA RÖRDELAR:
Om installationsutrymmet är begränsat 
erbjuder Geberit Silent-Pro ytterligare för-
delar eftersom alla rördelar har en  
imponerande kompakt design.

EXTRA SÄKERHET:
Geberit Silent-Pro är läckagesäker. Tack 
vare det generöst utformade insticks- 
djupet är systemet förlåtande, oavsett 
om rörändarna har kapats lite snett eller  
av misstag inte har förts in hela vägen. 

HÖG UTLOPPSKAPACITET:
Geberit Silent-Pro kan hantera stora  
volymer tack vare ”swept-entry”-grenrör. 
Dessa stora ”swept-entry” ökar utlopps-  
kapaciteten och systemet kan därför ges 
mindre dimensioner. 

HÖG KVALITET SOM  
SYNS OCH MÄRKS:
Designen hos Geberit Silent-Pro utstrålar 
professionell styrka och komponenterna 
gör att den ligger perfekt i handen. Detta 
skapar förtroende hos kunder och instal-
latörer.

UV-BESTÄNDIG:
Den höga proportionen sotpartiklar  
i rörmaterialet och de högkvalitativa  
EPDM-packningarna gör att systemet  
tål solljus under förvaring utomhus i upp 
till två år.
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ETT TYST  
OCH SÄKERT
SYSTEM.
Geberit – varumärket för smart sanitetsteknik.  

Innovation, tekniskt kunnande och integrerade 

system är en förklaring till våra framgångar bland 

vvs-konsulter, installatörer och användare sedan 

starten 1874.

Geberit Silent-Pro smälter in perfekt i Geberits produktserie  
och toppar det hela med ett muffat, ljuddämpat avloppssystem. 
Med Geberit kan en helhetslösning som passar byggnaden  
perfekt konstrueras på ett sätt som sparar både tid och nerver.

KOMPETENT LJUDISOLERING I BYGGNADER
Som marknadsledande inom sanitetsteknik i Europa har Geberit 
undersökt ljudutvecklingen för sanitetsinstallationer under  
årtionden. Vid sin anläggning i Jona i Schweiz har företaget ett 
laboratorium för byggteknik och akustik på flera våningar, som  
är helt akustiskt avskilt från omvärlden. I det här laboratoriet, 
som är unikt för branschen, testas ljudisoleringslösningar under 
verklighetstrogna förhållanden. Geberit Silent-Pro har också  
ljudisoleringscertifiering för efterlevnad av gränsvärdena (i enlig-
het med DIN 4109).

INGA FLER TUNGVIKTARE
Jämförbar ljudisolering med lägre vikt: Geberit Silent-Pro är  
lättare att bära och enklare att hantera tack vare den muffade 
anslutningen.
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Geberit AB
Folketshusgatan 1
295 22 Bromölla

T 040-680 89 30
F 040-18 54 39
order.se@geberit.com

www.geberit.se

Follow us on facebook
www.facebook.se/geberit


