GEBERIT BEDIENINGSPLATEN

KEUZE IS
BELANGRIJK

MAKE IT
YOUR OWN
Het is niet zomaar een badkamer, het is uw badkamer.
U kiest de tegels die uw smaak weerspiegelen. U wilt geen
compromissen sluiten bij de keuze van uw wastafelkraan.
Geef uw badkamer dan ook de finishing touch door een
bedieningsplaat te kiezen naar uw persoonlijke stijl en
comfortwensen. Geberit combineert visuele elegantie
met innovatieve functies.

PROBEER UW KEUZE UIT!
In deze brochure hebben wij voor u afbeeldingen van diverse bedieningsplaten op ware grootte
opgenomen. Vouw de linkerzijde van de brochure om, houdt het design tegen de muur en geef uw
fantasie de vrije loop!
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NIEUW

EDELMETAAL
Wanneer u uw badkamer ontwerpt, wilt u dat
alles perfect op elkaar is afgestemd. Geberit
biedt daarom bedieningsplaten die qua kleuren
en materialen aansluiten op de huidige
badkamertrends. Zo kunt u kiezen voor een
bedieningsplaat van glas of hoogwaardig kunststof, een betonlook of natuurlijke materialen als
Mustang leisteen en Amerikaans noten. Vind de
bedieningsplaat die perfect in uw badkamer past.
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ROOD GOUD
De sterke kopertint rood goud creëert een
warme en hoogwaardige sfeer in de
badkamer. De unieke kleur komt perfect
tot zijn recht in combinatie met de natuurlijke
materialen en kleuren van de bedieningsplaten.
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GEBERIT SIGMA21

GEBERIT SIGMA50

De rood gouden designringen van de Geberit Sigma21
bedieningsplaat versterken de luxe uitstraling.

Het geborstelde oppervlak van de zacht gebogen toetsen brengt
de warmte van de rood gouden toon goed tot stand

wit glas
met rood gouden designringen
115.650.SI.1

betonlook
met rood gouden designringen
115.650.JV.1

mustang leisteen
met rood gouden designringen
115.650.JM.1

zwart glas
met rood gouden designringen
115.650.SJ.1
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amerikaans noten
met rood gouden designringen
115.650.JX.1

Meer varianten van de Geberit Sigma21
bedieningsplaat vindt u op pagina 14, 18,
22 en 58

wit hoogwaardig kunststof
met rood gouden toetsen
115.670.11.2

betonlook
met rood gouden toetsen
115.670.JV.2

mustang leisteen
met rood gouden toetsen
115.670.JM.2

zwart hoogwaardig kunststof
met rood gouden toetsen
115.670.DW.2

amerikaans noten
met rood gouden toetsen
115.670.JX.2

Meer varianten van de Geberit Sigma50
bedieningsplaat vindt u op pagina15, 19, 23
en 38
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ZWARTCHROOM
De subtiele elegantie van het zwartchrome
element is een perfecte aanvulling op de
huidige badkamertrends.
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GEBERIT SIGMA21

GEBERIT SIGMA50

Contrast: de zwartchrome designringen geven de bedieningsplaat een opvallende uitstraling.

De zwartchrome kleur van de toetsen geeft de
bedieningsplaten een vleugje van luxe.

wit glas
met zwartchrome designringen
115.651.SI.1

betonlook
met zwartchrome designringen
115.651.JV.1

mustang leisteen
met zwartchrome designringen
115.651.JM.1

zwart glas
met zwartchrome designringen
115.651.SJ.1
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amerikaans noten
met zwartchrome designringen
115.651.JX.1

Meer varianten van de Geberit Sigma21
bedieningsplaat vindt u op pagina 10, 18,
22 en 58

wit hoogwaardig kunststof
met zwartchrome toetsen
115.671.11.2

betonlook
met zwartchrome toetsen
115.671.JV.2

mustang leisteen
met zwartchrome toetsen
115.671.JM.2

zwart hoogwaardig kunststof
met zwartchrome toetsen
115.671.DW.2

amerikaans noten
met zwartchrome toetsen
115.671.JX.2

Meer varianten van de Geberit Sigma50
bedieningsplaat vindt u op pagina 11, 19,
23 en 38
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MESSING
De klassieke goudtint van messing beleeft
een echte renaissance en geeft elke
badkamer een glamoureus tintje.
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GEBERIT SIGMA21

GEBERIT SIGMA50

De glanzende messing designringen hebben een lichtgevend effect
rond de toetsen.

Het geborstelde oppervlak van de toetsen laat het gouden
koper schijnen.

wit glas
met messing designringen
115.652.SI.1

betonlook
met messing designringen
115.652.JV.1

mustang leisteen
met messing designringen
115.652.JM.1

zwart glas
met messing designringen
115.652.SJ.1
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amerikaans noten
met messing designringen
115.652.JX.1

Meer varianten van de Geberit Sigma21
bedieningsplaat vindt u op pagina10, 14, 22
en 58

wit hoogwaardig kunststof
met messing toetsen
115.672.11.2

betonlook
met messing toetsen
115.672.JV.2

mustang leisteen
met messing toetsen
115.672.JM.2

zwart hoogwaardig kunststof
met messing toetsen
115.672.DW.2

amerikaans noten
met messing toetsen
115.672.JX.2

Meer varianten van de Geberit Sigma50
bedieningsplaat vindt u op pagina11, 15, 23
en 38
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CHROOM
De klassieker onder badkamermetalen
toont een geheel nieuwe kant in
combinatie van glanzende en mat
geborstelde elementen met trendy
materialen.

20

21

GEBERIT SIGMA21

GEBERIT SIGMA50

Betonlook of natuurlijk notenhoutoppervlak: de chromen designringen accentueren het ronde design. De Geberit Sigma21 met
een chromen designringen is ook verkrijgbaar in andere kleuren
en met andere materialen.

De mat geborstelde look markeert discreet de toetsen. De Geberit
Sigma50 met toetsen in geborsteld chroom is ook verkrijgbaar in
andere kleuren en met andere materialen.

betonlook
met verchroomde designringen
115.884.JV.1

betonlook
met verchroomde toetsen
115.788.JV.2

amerikaans noten
met verchroomde designringen
115.884.JX.1

Meer varianten van de Geberit Sigma21
bedieningsplaat vindt u op pagina10, 14, 18
en 58
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amerikaans noten
met verchroomde toetsen
115.788.JX.2

Meer varianten van de Geberit Sigma50
bedieningsplaat vindt u op pagina11, 15, 19
en 38
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TON-SUR-TON
ZWART
Zwart is mooi: de zwarte interieurtrend is ook terug te
vinden in de badkamer. Geberit interpreteert het
puristisch in het spannende samenspel van glanzende
en matte elementen.
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TON-SUR-TON
WIT
Matwitte en glanzende oppervlakken geven de
badkamer klassiek uitstraling. De ton-sur-ton
designringen en -stroken zorgen voor subtiele
accenten.
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GEBERIT SIGMA20

GEBERIT SIGMA30

Of het nu gaat om een glanzend of mat oppervlak: de designringen
van de toetsen vallen op door de contrasterende witte of zwarte
kleur. Dankzij het easy-to-clean oppervlakken is de bedieningsplaat
eenvoudig te reinigen.

De strakke geometrie van de toetsen wordt extra geaccentueerd
door subtiele witte of zwarte kleur. Dankzij het easy-to-clean
oppervlakken is de bedieningsplaat eenvoudig te reinigen.

zwart
met matzwarte designringen
115.882.DW.1

wit
met matwitte designringen
115.882.11.1

zwart
met matzwarte designstrook
115.883.DW.1

wit
met matwitte designstrook
115.883.11.1

matzwart
met zwarte designringen
115.882.16.1

matwit
met witte designringen
115.882.01.1

matzwart
met zwarte designstrook
115.883.16.1

matwit
met witte designstrook
115.883.01.1
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Meer varianten van de Geberit Sigma20
bedieningsplaat vindt u op pagina 54

Meer varianten van de Geberit Sigma30
bedieningsplaat vindt u op pagina 34
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DESIGN EN
COMFORT
Discreet en betrouwbaar. De keuze van de bedieningsplaat is
belangrijk, omdat deze jarenlang meegaat. De onopvallende
en betrouwbare functies bevinden zich achter de wand.
Alleen de aansturing met de techniek blijft zichtbaar. Geberit
biedt u een ruime keuze aan bedieningsplaten. Zo is er altijd een
bedieningsplaat die bij u en uw badkamer past.
De rechthoekige vorm blijft de basis, steeds weer aangevuld
met nieuwe ideeën en functies. Zo kunt u met Geberit een
eigentijds en gepersonaliseerde badkamer ontwerpen.
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GEBERIT SIGMA30
SPOEL-STOP
→→ Gemaakt van duurzaam spuitgietzink.
→→ Waterbesparende spoel-stop spoeling.
→→ Te combineren met Geberit toiletstickhouder
voor DuoFresh stick (zie pagina 90).
→→ Te combineren met Geberit DuoFresh module,
voor geurzuivering (zie pagina 94).
→→ Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs
(zie pagina 78).
→→ Te combineren met Sigma inbouwreservoir
(zie pagina 86).
→→ Voorzien van een easy-to-clean coating*.

geborsteld verchroomd
met glansverchroomde
designstrook
115.893.KX.1*
32

matzwart met glansverchroomde designstrook
115.893.14.1*

wit115.893.KJ.1
matwit115.893.JT.1*
beide met glansverchroomde
designstrook

glansverchroomd met
geborsteld verchroomde
designstrook
115.893.KY.1

verguld
115.893.45.1
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GEBERIT SIGMA30

→→ Nieuwe kleuren zijn te vinden op pagina 29.
→→ Gemaakt van hoogwaardig kunststof.
→→ Waterbesparende 2-toets spoeling.
→→ Te combineren met Geberit toiletstickhouder
voor DuoFresh stick (zie pagina 90).
→→ Te combineren met Geberit DuoFresh module,
voor geurzuivering (zie pagina 94).
→→ Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs
(zie pagina 78).
→→ Te combineren met Sigma inbouwreservoir
(zie pagina 86).
→→ Voorzien van een easy-to-clean coating*.
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glansverchroomd met matverchroomde designstrook
115.883.KH.1

wit115.883.KJ.1
matwit115.883.JT.1*
beide met glansverchroomde
designstrook

wit met vergulde designstrook
115.883.KK.1

wit met matverchroomde
designstrook en toetsen
115.883.KL.1

zwart115.883.KM.1
matzwart115.883.14.1*
beide met glasverchroomde
designstrook

matverchroomd met glansverchroomde designstrook
115.883.KN.1
115.883.JQ.1*
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GEBERIT OMEGA30

25%

Getoond op ware grootte = 25% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma30.

→→ Gemaakt van hoogwaardig kunststof.
→→ Waterbesparende 2-toets spoeling.
→→ Te installeren als front- of planchetbediening
→→ Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs
(zie pagina 78).
→→ Te combineren met Omega inbouwreservoir
(zie pagina 87).
→→ Voorzien van een easy-to-clean coating*.
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glansverchroomd met matverchroomde designstrook
115.080.KH.1

matverchroomd met glansverchroomde designstrook
115.080.KN.1
115.080.JQ.1*/**

zwart met glansverchroomde
designstrook
115.080.KM.1

wit met vergulde designstrook
115.080.KK.1

wit met glansverchroomde
designstrook
115.080.KJ.1

wit met matverchroomde
toetsen en designstrook
115.080.KL.1
**Beschikbaar vanaf juli 2020
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GEBERIT SIGMA50

→→ Nieuwe kleuren zijn te vinden op pagina 11, 15, 19 en 23.
→→ Oppervlakte is van glas, kunststof, steen of messing.
→→ Basis is gemaakt van duurzaam spuitgietzink.
→→ Waterbesparende 2-toets spoeling.
→→ Te combineren met Geberit toiletstickhouder
voor DuoFresh stick (zie pagina 90).
→→ Te combineren met Geberit DuoFresh module,
voor geurzuivering (zie pagina 94)
→→ Optioneel met eigen ontwerp (zie pagina 70).
→→ Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs
(zie pagina 78).

spiegelend rookglas
115.788.SD.2

→→ Te combineren met Sigma inbouwreservoir
(zie pagina 86).
→→ Voorzien van een easy-to-clean coating*.
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wit
hoogwaardig kunststof
115.788.11.2

zwart
hoogwaardig kunststof
115.788.DW.2

glansverchroomd messing
115.788.21.2

geborsteld verchroomd
messing
115.788.GH.2*

mustang leisteen
115.788.JM.2

umbra glas
115.788.SQ.2

zand
115.788.TG.2
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GEBERIT SIGMA60

24%

Getoond op ware grootte = 24% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma20.

→→ Gemaakt van glas of geborsteld verchroomd.
→→ Waterbesparende 2-toets spoeling.
→→ Vlak aansluitend op het betegelde oppervlak.
→→ Te combineren met Sigma inbouwreservoir
(zie pagina 86).
→→ Bij het Sigma inbouwreservoir 12cm (UP320) is
een ruwbouwset noodzakelijk
(artikelnummer 243.168.00.1).
→→ Voorzien van een easy-to-clean coating*.

geborsteld verchroomd met
glansverchromde designstrook 115.640.GH.1*
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wit glas met glansverchromde designstrook
115.640.SI.1

zwart glas met glansverchromde designstrook
115.640.SJ.1

umbra glas met glansverchromde designstrook
115.640.SQ.1
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GEBERIT OMEGA60

32%

Getoond op ware grootte = 32% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma60.

→→ Gemaakt van glas of geborsteld verchroomd.
→→ Waterbesparende 2-toets spoeling.
→→ Te installeren als front- of planchetbediening.
→→ Vlak aansluitend op het betegelde oppervlak.
→→ Te combineren met Omega inbouwreservoir
(zie pagina 87).
→→ Voorzien van een easy-to-clean coating*.

geborsteld verchroomd met
glansverchromde designstrook 115.081.GH.1*
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wit glas met glansverchromde designstrook
115.081.SI.1

zwart glas met glansverchromde designstrook
115.081.SJ.1

umbra glas met glansverchromde designstrook
115.081.SQ.1
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GEBERIT SIGMA70

→→ Gemaakt van glas of rvs.
→→ Waterbesparende 2-toets spoeling.
→→ Optioneel met eigen design (zie pagina 70).
→→ Te combineren met Sigma inbouwreservoir
(zie pagina 86).
→→ Voorzien van een easy-to-clean coating*.

wit glas
Sigma 8 cm
Sigma 12 cm
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115.625.SI.1
115.620.SI.1

umbra glas
Sigma 8 cm 115.625.SQ.1
Sigma 12 cm 115.620.SQ.1

zwart glas
Sigma 8 cm 115.625.SJ.1
Sigma 12 cm 115.620.SJ.1

geborsteld rvs
Sigma 8 cm 115.625.FW.1*
Sigma 12 cm115.620.FW.1*
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GEBERIT BEDIENING
OP AFSTAND TYPE 70

85%

Getoond op ware grootte = 85% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma70.

→→ Gemaakt van glas of rvs.
→→ Waterbesparende 2-toets spoeling.
→→ Kan op een willekeurige plek op een afstand tot 1,70 meter
van het inbouwreservoir worden geplaatst.
→→ Voor meubilair, droogbouw en massieve wanden.
→→ Combinatie met afdekplaat voor service opening is
noodzakelijk (zie pagina 93).
→→ Te combineren met Sigma en Omega inbouwreservoir
(zie pagina 86 en 87).
→→ Voorzien van een easy-to-clean coating*.

wit glas
Sigma 8 cm
115.635.SI.1
Sigma 12 cm 115.630.SI.1
Omega 12 cm 115.084.SI.1
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umbra glas
Sigma 8 cm
115.635.SQ.1
Sigma 12 cm 115.630.SQ.1
Omega 12 cm 115.084.SQ.1

zwart glas
Sigma 8 cm
115.635.SJ.1
Sigma 12 cm 115.630.SJ.1
Omega 12 cm 115.084.SJ.1

geborsteld rvs
Sigma 8 cm
115.635.FW.1*
Sigma 12 cm 115.630.FW.1*
Omega 12 cm 115.084.FW.1*
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DE PERFECTE VORM:
DE CIRKEL
Esthetische rondingen voor een ontspannende badkamer
ervaring. Het is onmogelijk om iets aan een cirkel te verbeteren,
we kunnen ze alleen anders presenteren. Geberit bedieningsplaten
bieden nieuwe interpretaties van ronde vormen die aansluiten
bij hedendaagse trends. Met of zonder opstaande randen.
Harmonieus naast elkaar of vloeiend in elkaar overlopend. Het
resultaat is altijd overtuigend.
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GEBERIT SIGMA01

→→ Gemaakt van hoogwaardig kunststof.
→→ Waterbesparende 2-toets spoeling.
→→ Te combineren met Geberit toiletstickhouder
voor DuoFresh stick (zie pagina 90).
→→ Te combineren met Geberit DuoFresh module,
voor geurzuivering (zie pagina 94).
→→ Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs
(zie pagina 78).
→→ Te combineren met Sigma inbouwreservoir
(zie pagina 86).
→→ Voorzien van een easy-to-clean coating*.
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alpien wit
115.770.11.5

zwart
115.770.DW.5

glansverchroomd
115.770.21.5

matverchroomd
115.770.46.5
115.770.JQ.5*

glansverchroomd met
matverchroomde toetsen
115.770.KA.5

edelmessing
gegalvaniseerd
115.770.DT.5
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GEBERIT SIGMA10
SPOEL-STOP
→→ Gemaakt van hoogwaardig kunststof of rvs.
→→ Waterbesparende spoel-stop spoeling.
→→ Te combineren met Geberit toiletstickhouder
voor DuoFresh stick (zie pagina 90).
→→ Te combineren met Geberit DuoFresh module,
voor geurzuivering (zie pagina 94).
→→ Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs
(zie pagina 78).
→→ Ook beschikbaar als touche-free spoelvariant
(zie pagina 68).
→→ Te combineren met Sigma inbouwreservoir
(zie pagina 86).
→→ Voorzien van een easy-to-clean coating*.

wit met matverchroomde
toetsen en designring
115.758.KL.5
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wit met glansverchroomde
designring115.758.KJ.5
matwit met gepolijste
designring115.758.JT.5*

wit met vergulde designring
115.758.KK.5

zwart115.758.KM.5
matzwart115.758.14.5*
beide met glans
verchroomde designring

matverchroomd met glans
verchroomde designring
115.758.KN.5
115.758.JQ.5*

glansverchroomd met
matverchroomde designring
115.758.KH.5

geborsteld rvs met
gepolijste designring
115.758.SN.5*
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GEBERIT SIGMA20

→→ Nieuwe kleuren zijn te vinden op pagina 28.
→→ Gemaakt van hoogwaardig kunststof of rvs.
→→ Waterbesparende 2-toets spoeling.
→→ Te combineren met Geberit toiletstickhouder
voor DuoFresh stick (zie pagina 90).
→→ Te combineren met Geberit DuoFresh module,
voor geurzuivering (zie pagina 94).
→→ Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs
(zie pagina 78).
→→ Te combineren met Sigma inbouwreservoir
(zie pagina 86).
→→ Voorzien van een easy-to-clean coating*.

wit met matverchroomde
toetsen en designringen
115.882.KL.1
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glansverchroomd met mat
verchroomde designringen
115.882.KH.1

wit115.882.KJ.1
matwit115.882.JT.1*
beide met glans
verchroomde designringen

wit met vergulde
designringen
115.882.KK.1

zwart115.882.KM.1
matzwart115.882.14.1*
beide met glans
verchroomde designringen

matverchroomd met glansver
chroomde designringen
115.882.KN.1
115.882.JQ.1*

geborsteld rvs met
gepolijste designringen
115.882.SN.1*
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GEBERIT OMEGA20

25%

Getoond op ware grootte = 25% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma20.

→→ Gemaakt van hoogwaardig kunststof.
→→ Waterbesparende 2-toets spoeling.
→→ Te installeren als front- of planchetbediening.
→→ Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs
(zie pagina 78).
→→ Te combineren met Omega inbouwreservoir
(zie pagina 87).
→→ Voorzien van een easy-to-clean coating*.

56

zwart met glansverchroomde designringen
115.085.KM.1

glansverchroomd met matverchroomde designringen
115.085.KH.1

matverchroomd met glansverchroomde designringen
115.085.KN.1
115.085.JQ.1*/**

wit met glansverchroomde
designringen
115.085.KJ.1

wit met vergulde designringen
115.085.KK.1

wit met matverchroomde
toetsen en designringen
115.085.KL.1
**Beschikbaar vanaf juli 2020
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GEBERIT SIGMA21

→→ Nieuwe kleuren zijn te vinden op pagina 10, 14, 18 en 22.
→→ Gemaakt van glas of leisteen.
→→ Waterbesparende 2-toets spoeling.
→→ Te combineren met Geberit toiletstickhouder
voor DuoFresh stick (zie pagina 90).
→→ Te combineren met Geberit DuoFresh module,
voor geurzuivering (zie pagina 94).
→→ Optioneel met eigen design (zie pagina 70).
→→ Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs
(zie pagina 78).
→→ Te combineren met Sigma inbouwreservoir
(zie pagina 86).

wit glas met glansverchroomde designringen
115.884.SI.1
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zwart glas met glansverchroomde designringen
115.884.SJ.1

zandgrijs glas met glansverchroomde designringen
115.884.TG.1

mustang leisteen met
glansverchroomde
designringen
115.884.JM.1
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GEBERIT BEDIENING
OP AFSTAND TYPE 01

83%

Getoond op ware grootte = 83% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma01.

→→ Gemaakt van hoogwaardig kunststof.
→→ Verkrijgbaar als 1-toets spoeling of waterbesparende 2-toets spoeling.
→→ Kan op een willekeurige plek op een afstand
tot 1,70 meter van het inbouwreservoir worden
geplaatst.
→→ Voor meubilair, droogbouw en massieve wanden.
→→ Combinatie met afdekplaat voor service opening
is noodzakelijk (zie pagina 93).
→→ Te combineren met Sigma inbouwreservoir
(zie pagina 86).
→→ Ook beschikbaar voor inbouwreservoir 8 cm
(artikelnummers staan niet vermeld)

Smalle rand voor inbouw in meubilair
(artikelnummers staan niet vermeld)

wit
1-toets116.040.11.1
2-toets116.042.11.1
60

Brede rand om tegelranden te bedekken
bij verzonken installatie in droogbouw en
massieve wanden

matverchroomd
1-toets116.040.46.1
2-toets116.042.46.1

glansverchroomd
1-toets116.040.21.1
2-toets116.042.21.1
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GEBERIT BEDIENING
OP AFSTAND TYPE 10

83%

Getoond op ware grootte = 83% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma10.

→→ Gemaakt van hoogwaardig kunststof.
→→ Waterbesparende 2-toets spoeling.
→→ Kan op een willekeurige plek op een afstand
tot 1,70 meter van het inbouwreservoir geplaatst
worden.
→→ Voor meubilair, droogbouw en massieve wanden.
→→ Combinatie met afdekplaat voor service opening
is noodzakelijk (zie pagina 93).
→→ Te combineren met Sigma inbouwreservoir
(zie pagina 86).

wit met glansverchroomde designring
Sigma 8 cm 116.056.KJ.1
Sigma 12 cm 116.055.KJ.1
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wit met vergulde
designring
Sigma 8 cm 116.056.KK.1
Sigma 12 cm 116.055.KK.1

Smalle rand voor inbouw in meubilair
(artikelnummers staan niet vermeld)

zwart met glansverchroomde designring
Sigma 8 cm 116.056.KM.1
Sigma 12 cm 116.055.KM.1

Brede rand om tegelranden te bedekken
bij verzonken installatie in droogbouw en
massieve wanden

matverchroomd met glansverchroomde designring
Sigma 8 cm 116.056.KN.1
Sigma 12 cm 116.055.KN.1

glansverchroomd met matverchroomde designring
Sigma 8 cm 116.056.KH.1
SIgma 12 cm 116.055.KH.1
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SPOELEN
ZONDER
AANRAKEN
Elektronische hygiëne. Uit recente onderzoeken is
gebleken dat steeds meer mensen het bezwaarlijk
vinden om de spoeling handmatig te activeren.
Daarom zijn ze steeds meer op zoek naar sanitairtechniek met touch-free bediening. Door het
aanbieden van elektronische wc stuursystemen,
die infrarood sensoren gebruiken, heeft Geberit
een oplossing die aan deze groeiende vraag voldoet.
Het enige wat nodig is, is een elektra aansluiting.
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GEBERIT SIGMA80

→→ Gemaakt van hoogwaardig glas.
→→ Waterbesparende 2-toets spoeling met
touch-free spoelactivering
→→ Duurzame LED-verlichting in vijf kleuren.
→→ Te combineren met Sigma inbouwreservoir
(zie pagina 86).
→→ Ruwbouwset noodzakelijk
(artikelnummer 115.861.00.1).
↑
KIES DE KLEUR DIE BIJ UW STEMMING PAST
Wanneer u de wc nadert tonen twee lichtbalken, in vijf
selecteerbare kleuren, de positie van de spoelactiveringen.

zwart glas
Sigma 8 cm
Sigma 12 cm
66

116.092.SG.1
116.090.SG.1

spiegelglas
Sigma 8 cm
Sigma 12 cm

116.092.SM.1
116.090.SM.1
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GEBERIT SIGMA10
TOUCH-FREE
→→ Gemaakt van hoogwaardig kunststof of rvs.
→→ Waterbesparende 2-toets spoeling.
→→ Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs
(zie pagina 78).
→→ Ook beschikbaar als handmatige spoelactivering
(zie pagina 52).
→→ Te combineren met Sigma inbouwreservoir
(zie pagina 86).
→→ Ruwbouwset noodzakelijk
(artikelnummer 115.861.00.1).
→→ Ook beschikbaar voor Sigma 8 cm
netvoeding (artikelnummers staan
niet vermeld).
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zwart met glansverchroomde designring
Netvoeding115.907.KM.1
Batterij115.908.KM.1

matverchroomd met glansverchroomde designring
Netvoeding115.907.KN.1
Batterij115.908.KN.1

glansverchroomd met matverchroomde designring
Netvoeding115.907.KH.1
Batterij115.908.KH.1

geborsteld rvs met
gepolijste designring
Netvoeding115.890.SN.5
Batterij115.856.SN.1

wit met glansverchroomde
designring
Netvoeding115.907.KJ.1
Batterij115.908.KJ.1

wit met matverchroomde
designring
Netvoeding115.907.KL.1
Batterij115.908.KL.1

wit met vergulde
designring
Netvoeding115.907.KK.1
Batterij115.908.KK.1

geborsteld rvs met
gepolijste designring
Netvoeding115.907.SN.1
Batterij115.908.SN.1
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OP MAAT
ONTWORPEN
Uw badkamer, uw ontwerp. Creëer een badkamer
als geen ander met een ontwerp dat helemaal van u
is. Geef uw badkamer een persoonlijke touch. Met
de Geberit bedieningsplaten Sigma21, Sigma50 en
Sigma70 kunt u uw eigen ontwerp kiezen.
Gebruik oppervlakken die perfect op uw badkamer
zijn afgestemd of upload uw favoriete foto op
www.maakjeeigenbedieningsplaat.nl.

→ KLANTSPECIFIEK
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GEBERIT SIGMA50
KLANTSPECIFIEK

↑
GEBERIT SIGMA50 BEDIENINGSPLAAT
Maak uw badkamer uniek. Kies het oppervlak waar
u van houdt of uw favoriete foto. Ontwerp het frontje
van de bedieningsplaat op www.sigma50.nl
Chrome toetsen
Rood gouden toetsen
Zwartchrome toetsen
Messing toetsen
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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
KLANTSPECIFIEK

↑
GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA70
Speel met materialen en foto’s. De Geberit bedieningsplaat Sigma70 heeft geen toetsen en waardoor het
materiaal of foto niet onderbroken wordt. Upload uw
foto op www.sigma70.nl.
Artikelnummer klantspecifieke bedieningsplaat
Sigma 8 cm 115.625.00.1
Sigma 12 cm 115.620.00.1
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GEBERIT SIGMA21
KLANTSPECIFIEK

↑
GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA21
Maak het persoonlijk. Het frameless ontwerp van de
bedieningsplaat kan uitgerust worden met bijvoorbeeld
een eigen foto. Upload uw foto op www.sigma21.nl.
Chrome designringen
Rood gouden designringen
Zwartchrome designringen
Messing designringen
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115.884.00.1
115.650.00.1
115.651.00.1
115.652.00.1
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Touch-free of handmatig? Wc- en urinoirspoelactiveringen in
een onderling afgestemd design: het resultaat is een uniforme
designlijn voor de hele badkamer. De spoelactiveringen voor
urinoirs, die bij de bedieningsplaat voor de wc passen, kunnen
met de hand (pneumatisch) of via touch-free techniek (elektronisch, via infrarood) worden bediend.

GEBERIT URINOIRSYSTEEM

VOORZIET IN
ELKE BEHOEFTE

→
TOUCH-FREE
De verschillende touch-free bedien
ingsplaten zorgen voor extra hygiëne
in de toiletruimte. Bedieninsgplaten
hoeven niet meer aangeraakt te worden
en doorspoelen gebeurt automatisch. U
heeft de keuze uit verschillende designs
die zijn aangesloten op netvoeding of
een batterij.

Combineer naar eigen wens en behoefte. Geberit biedt
verschillende bedieningsplaten voor urinoirs die qua
design perfect passen bij de bedieningsplaten voor
wc’s. Alles van één merk. Tijdloos, subtiel en perfect
geschikt voor elke omgeving. Bekijk de verschillende
combinaties op pagina 102.

↑
Bedieningsplaat type 30 met
Geberit Preda uninoir.
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←
HANDMATIG
De designs van de bedieninsgplaten
voor urinoirs zijn perfect afgestemd op
de designs van de bedieninsgpalten
voor wc’s. Zo kunt u een passende
keuze maken en deze doorvoeren in de
volledige ruimte.
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GEBERIT TYPE 01

GEBERIT TYPE 10

→→ Gemaakt van hoogwaardig kuststof.

→→ Gemaakt van hoogwaardig kuststof of RVS.

→→ Te combineren met Sigma en Omega bedieninsgplaat
voor wc’s (zie pagina 102).

→→ Te combineren met Sigma en - Omega bedieninsgplaat voor wc’s
(zie pagina 102).

→→ Ruwbouwset noodzakelijk.
Type is afhankelijk van het installatiesysteem.

→→ Ruwbouwset noodzakelijk. Type is afhankelijk van het installatiesysteem.
→→ Beschikbaar met netvoeding* of batterij**.

→→ Beschikbaar met netvoeding* of batterij**.

TOUCH-FREE

wit met vergulde
designring
116.025.KK.1 *
116.035.KK.1 **

TOUCH-FREE

alpien wit
116.021.11.5 *
116.031.11.5 **
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matverchroomd
116.021.46.5 *
116.031.46.5 **

alpien wit
116.011.11.5

glansverchroomd
met matverchroomde
designring
116.025.KH.1 *
116.035.KH.1 **

wit met matverchroomde
designring
116.025.KL.1 *
116.035.KL.1 **

zwart met glansver
chroomde designring
116.025.KM.1 *
116.035.KM.1 **

matverchroomd
met glansverchroomde
designring
116.025.KN.1 *
116.035.KN.1 **

geborsteld rvs met
gepolijste designring
116.025.SN.1 *
116.035.SN.1 **

wit met
glansverchroomde
designring
116.015.KJ.1

wit met vergulde
designring
116.015.KK.1

wit met
matverchroomde toets
en designring
116.015.KL.1

zwart met glans
verchroomde designring
116.015.KM.1

matverchroomd
met glansverchroomde
designring
116.015.KN.1

geborsteld rvs met
gepolijste designring
116.015.SN.1

HANDMATIG

HANDMATIG

glansverchroomd
116.021.21.5 *
116.031.21.5 **

wit met glansver
chroomde designring
116.025.KJ.1 *
116.035.KJ.1 **

glansverchroomd
116.011.21.5

matverchroomd
116.011.46.5

glansverchroomd
met matverchroomde
designring
116.015.KH.1
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GEBERIT TYPE 30

GEBERIT TYPE 50

→→ Gemaakt van hoogwaardig kuststof.

→→ Gemaakt van hoogwaardig kuststof of glas.

→→ Te combineren met Sigma en Omega bedieninsgplaat
voor wc’s (zie pagina 102).

→→ Te combineren met Sigma en -Omega bedieninsgplaat
voor wc’s (zie pagina 102).

→→ Ruwbouwset noodzakelijk. Type is afhankelijk van het
installatiesysteem.

→→ Ruwbouwset noodzakelijk. Type is afhankelijk van het
installatiesysteem.

→→ Beschikbaar met netvoeding* of batterij**.

→→ Beschikbaar met netvoeding* of batterij**.
→→ Voorzien van een easy-to-clean coating***.
TOUCH-FREE

TOUCH-FREE

glansverchroomd
116.027.KH.1 *
116.037.KH.1 **

alpien wit
116.027.KJ.1 *
116.037.KJ.1 **

zwart
116.027.KM.1 *
116.037.KM.1 **

matverchroomd
116.027.KN.1 *
116.037.KN.1 **

geborsteld verchroomd
116.027.KX.1 *
116.037.KX.1 **

geborsteld verchroomd
116.026.GH.1 *
116.036.GH.1 **

HANDMATIG

glansverchroomd
met matverchroomde
designstrook
116.017.KH.1
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Rood goud
116.026.QB.1 */***
116.036.QB.1 **/***

Zwartchroom
116.026.QD.1 */***
116.036.QD.1 **/***

Messing
116.026.QF.1 */***
116.036.QF.1 **/***

gitzwart RAL 9005
116.011.21.5

geborsteld verchroomd
116.011.46.5

spiegelend rookglas
116.011.11.5

HANDMATIG

wit met glansverchroomde designstrook
116.017.KJ.1

wit met vergulde designstrook
116.017.KK.1

wit met matverchroomde
toets en designstrook
116.017.KL.1

zwart met glansverchroomde designstrook
116.017.KM.1

matverchroomd
met glansverchroomde
designstrook
116.017.KN.1

alpien wit
116.011.11.5

gesatineerd groen glas
116.011.21.5

umbra glas
116.011.46.5
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GEBERIT MAMBO

GEBERIT BASIC

→→ Gemaakt van RVS.

→→ Gemaakt vaan hoogwaardig kunststof.

→→ Te combineren met Sigma en Omega bedieninsgplaat
voor wc’s (zie pagina 102).

→→ Te combineren met Sigma of Omega bedieningsplaat
voor wc’s (zie pagina 102).

→→ Ruwbouwset noodzakelijk.
Type is afhankelijk van het installatiesysteem.

→→ Ruwbouwset noodzakelijk.
Type afhankelijk van het installatiesysteem.

→→ Beschikbaar met netvoeding* of batterij**.

→→ Beschikbaar met netvoeding* of batterij**.
→→ Alleen geschikt voor Geberit DuoFix element Basic
(111.665.00.5).

TOUCH-FREE

HANDMATIG

TOUCH-FREE

gebrosteld rvs
116.023.FW.1 *
116.033.FW.1 **

geborsteld rvs
116.013.FW.1

alpien wit
115.802.11.5 *
115.804.11.5 **
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matverchroomd
115.802.46.5 *
115.804.46.5 **
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GEBERIT SIGMA EN OMEGA INBOUWRESERVOIRS

VOOR ELKE TOEPASSING
112 cm

Zo dat alles bij elkaar past. Het assortiment Geberit Sigma
bedieningsplaten biedt, samen met de bijpassende inbouw
reservoirs, vele mogelijkheden qua toepassing en comfort.
Het Geberit spoelsysteem Omega biedt een hoge mate van
flexibiliteit en bijzonder kleine bedieningsplaten.

98 cm

→→ Bouwhoogte 112 cm
(Sigma 12 cm) of 114 cm
(Sigma 8 cm)

82 cm

→→ Frontbediening
Beide spoelsystemen zijn eenvoudig af te monteren en hebben
een garantie van 10 jaar. De Geberit bedieningsplaten hebben
dezelfde naam als de bijpassende inbouwreservoirs,
zodat u zeker weet dat alles bij elkaar past.

→→ Frontbediening

→→ Geurzuiverings mogelijkheid
(circulatielucht)

→→ Planchetbediening mogelijk met
bouwhoogtes van 98 cm en 82 cm

→→ Geschikt voor Geberit
spoelactivering met
bediening op afstand

→→ Bijzonder kleine bedieningsplaten

Geberit Sigma inbouwreservoir
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→→ Volledig flexibel met bouwhoogtes van
112 cm, 98 cm en 82 cm

→→ Barrièrevrije en in hoogte
verstelbare modellen
verkrijgbaar

→→ Geschikt voor Geberit spoelactivering met bediening op afstand

Geberit Omega inbouwreservoir
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INTELLIGENTE
FUNCTIES
Slimme oplossingen voor de toiletruimte. Kunt u de
wc-spoeling starten zonder de bedieningsplaat aan te
raken? Worden onaangename geuren efficiënt verwijderd,
voordat iemand ze opmerkt? Dan heeft uw installateur de
moderne techniek van Geberit in uw badkamer geïnstalleerd. Omdat bij Geberit duurzaamheid en betrouwbaarheid
hand-in-hand gaan met goed design, zult u nog jarenlang
genieten van uw bedieningsplaat.
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1

TOILETSTICKHOUDER VOOR DUOFRESH STICK

WEKENLANG
HYGIËNISCHE FRISHEID
Zwenk de bedieningsplaat open, plaats het stickje, sluit de plaat.
Zo eenvoudig is het om hygiënische frisheid te garanderen met de
Geberit toiletstickhouder voor de DuoFresh stick. De toiletstickhouder kan
gecombineerd worden met de meeste Geberit Sigma bedieningsplaten en
kan zelfs achteraf geïnstalleerd worden. Het toiletstickje valt uit de houder in
de opvangbeker in het reservoir en heeft onder het wateroppervlak een vaste
positie. Eenmaal daar aangekomen, lost het stickje langzaam op en zorgt bij
elke spoeling voor hygiëne en frisheid in het hele closet. De DuoFresh sticks
bevatten geen chloor of oxiderende elementen en zijn daardoor veilig te
gebruiken en biologisch afbreekbaar. De DuoFresh toiletsticks zijn verkrijgbaar
via uw installateur of badkamerspeciaalzaak.

2

3

1 Het kan niet eenvoudiger: zwenk de bedingingsplaat open.
2 Trek de toiletstickhouder uit de bedieningsplaat en plaats de toiletstick.
3 Plaats de houder terug, sluit de plaat en geniet bij elke spoeling van de hygiëne.

→ TOILETSTICKHOUDER
VOOR INBOUWRESERVOIR
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GEBERIT BEDIENINGEN

DESIGN
OP AFSTAND
De optimale oplossing. Ongeacht de inbouwsituatie
kan het gebruik van een op afstand bediende spoelactivering de optimale oplossing zijn. Bijvoorbeeld om
de spoelactivering op een andere plek aan te brengen.
Wanneer het ontwerp van de wc-besturing klein, maar
elegant moet zijn. Of wanneer het gebruik van een
Geberit Omega inbouwreservoir met lage bouwhoogte
contact tussen wc deksel en front-bediening veroorzaakt. In dergelijke gevallen biedt Geberit diverse
pneumatische spoelactiveringen op afstand aan.
Deze kunnen op een willekeurige plek, op een afstand
tot 1,70 m van het inbouwreservoir worden geplaatst.

→ BEDIENINGEN OP AFSTAND
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→
DUIZEND KEER AANGERAAKT
Het pneumatische systeem van de Geberit
bedieningen op afstand type 01 en 10 is getest
voor jarenlange belasting. De technologie
is gebaseerd op luchtdruk (niet op elektrische
voeding).

←
VERFIJNDE AANRAKING
Dankzij de hydraulische servohevel is
slechts een lichte aanraking voldoende
voor spoelactiveringen met de type 70
bediening op afstand van Geberit. Hier
is geen elektrische voeding voor nodig.

→
HEEL DISCREET
Omdat ze verkrijgbaar zijn in een
verscheidenheid aan kleuren en
productmaterialen openen de Geberit
afdekplaten nieuwe design mogelijkheden.
Een afdekplaat is noodzakelijk om de service
opening bereikbaar te houden.
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EEN FRISSE
BOODSCHAP
VOOR IEDEREEN
Geniet altijd van een fris toilet! Geurzuivering is in de keuken al
een standaardfunctie en wordt steeds vaker toegepast in de
toiletruimte. Het Geberit DuoFresh systeem verwijdert vieze
luchtjes direct bij de bron en neutraliseert ze via een koolstoffilter. Dat is een stuk effectiever dan het open zetten van een
raam, het gebruik van geursprays of het branden van lucifers.
Dankzij de naderingssensor start de geurzuivering automatisch
wanneer u het toilet nadert. Een discreet oriëntatielicht biedt 's
nachts voldoende verlichting. Het Geberit DuoFresh systeem
past op de meeste Sigma bedieningsplaten en kan vaak achteraf
nog geïnstalleerd worden.

Het koolstoffilter en toiletstickhouder zijn
eenvoudig te bereiken via de bedieningsplaat.

De lucht wordt grondig in een koolstoffilter
gereinigd. Een stille ventilator blaast de schone
lucht terug de ruimte in.

Het oriëntatielicht biedt een subtiel
indirect licht in de toiletruimte.

Kijk voor meer informatie op www.hetstankvrijetoilet.nl

→ GEURZUIVERING
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Onaangename geuren worden direct bij de
bron verwijdert.
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SPOELEN ZONDER AANRAKEN

ESTHETISCH
EN HYGIËNISCH

→ TOUCH-FREE
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Touch-free
bedieningsplaten
voor wc’s en urinoirs
zijn verkrijgbaar in
bij elkaar passende
designs.

U wilt hygiëne en frisheid zonder compromissen?
Wij bieden u spoelactiveringen die uw wens naar
touch-free bediening vervullen. Dus zonder op
een knop te drukken. Zonder aanraking. En daarom
altijd hygiënisch.
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1

2

3

MODERNE WC's
GAAN MET
DE TIJD MEE

1 G
 eïntegreerde mantelbuis voor de
verborgen water- en zwakstroomaansluiting voor een Geberit AquaClean
douchewc. Ook geschikt voor
installatie achteraf.
2 V
 oorbereid voor een elektra
aansluiting.
3 P
 raktische toiletstickhouder voor
inbouwreservoir.

3

Elektra aansluitingen zijn de standaard. Een
elektrische aansluiting voor de wc is tegenwoordig een
vanzelfsprekendheid. U verwacht immers dat uw badkamer
aan veranderende behoeften voldoet en de lifestyle
trends weerspiegelt die de toekomst wellicht zal brengen.
U zult het zien: in de Geberit wc installatie-elementen is
alles volledig voorbereid op de toekomst. Daarmee is uw
toiletruimte klaar voor eventuele aanpassingen die u wilt
doorvoeren, zoals de installatie van een Geberit AquaClean
douchewc of de installatie van de gekleurde LED-strips die
bij de touche-free Sigma80 bedieningsplaat horen.

1 D
 e Geberit DuoFresh-module heeft een discrete oriëntatielicht
en past op bijna elke Geberit Sigma bedieningsplaat.
2 Frisheid en comfort dankzij de Geberit AquaClean Mera douchewc.
3 Touche-free Geberit bedieningsplaat Sigma80 spiegelglas.

1
2
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UNIFORM
DESIGN
Passend design. Wanneer wc’s en urinoirs gebruikt worden
in een openbare of semi-openbare ruimtes, is het wenselijk
om de verschillende producten en designs op elkaar af te
stemmen. Geberit biedt een breed assortiment bedieningsplaten voor wc’s en urinoirs die qua design en kleur perfect
bij elkaar passen. Geberit heeft de best passende combinaties op pagina 102 weergegeven.
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UW STIJL
DE KEUZE
IS AAN U

BEDIENINGSPLAAT
SIGMA

Klantspecifiek

BEDIENINGSPLAAT
OMEGA

SPOELACTIVERING
MET BEDIENING OP
AFSTAND

BEDIENINGSPLAAT
VOOR URINOIR

* Aanbeveling voor best passende combinatie
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Klantspecifiek

Klantspecifiek

Geberit B.V
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Postbus 668
3430 AR Nieuwegein
T 030 - 605 77 00
F 030 - 605 33 92
info.nl@geberit.com
www.geberit.nl

Vanwege technische beperkingen kunnen de weergegeven
kleuren afwijken van de werkelijke kleuren.
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