
VALMÖJLIGHET 
ÄR 
VIKTIGT.

GEBERIT SPOLPLATTOR
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GÖR DEN TILL 
DIN EGEN.
Det är inte vilket badrum som helst – det är ditt badrum.Välj 
det kakel som speglar din stil. Du vägrar att kompromissa i valet 
av armatur till ditt handfat. 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 faktisk storlek. Vik den vänstra sidan av broschyren 
bakåt, håll upp illustrationen mot väggen och låt fantasin flöda! Använd exemplen i naturlig storlek för att 
välja den spolplatta som du föredrar.
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REKTANGULÄR 06
Geberit spolplattor Sigma30, Omega30,  
Sigma40, Sigma50, Sigma60, Omega60,  
Sigma70 och Geberit fjärrstyrd spolning, 
typ 70

RUND 26
Geberit spolplattor Sigma01, Sigma10,  
Sigma20, Omega20, Sigma21 och Geberit 
fjärrstyrda spolplattor, typ 01 och 10

BERÖRINGSFRI 42
Geberit spolplattor Sigma80 och Sigma10

INDIVIDUELL 48
Geberit spolplattor Sigma21, Sigma50 och 
Sigma70

GEBERIT DESIGNFAMILJ 56
Sömlös design

GEBERIT FUNKTIONER 60
Valmöjlighet är viktigt

GEBERIT TEKNIK 72
Bäst av allt är det du inte kan se.

GEBERIT EKOLOGI 76
Effektivitet – i korthet.

DITT BADRUM.
DIN DESIGN.
Välj den spolplatta som du föredrar.
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UTSEENDE
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 ditt val under många år. I vårt breda sortiment hittar 
du den spolplatta som passar ditt badrum bäst.

Nya idéer och funktioner kan alltid hämtas från en rektangulär 
form. Det är så Geberit gör det möjligt för dig att skapa en mo-
dern och personlig badrumsdesign.
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GEBERIT SIGMA30
STIL UTAN KOMPROMISSER.

 → Fyra olika färger.

 → Vattenbesparande start-/stoppspolning.

 → Tillverkad av hållbar formgjuten zink.

 → Stor spolknapp för spolning.

 → Finns även som spolplatta för urinaler.

 → Insats för WC-rengöringsblock finns som tillval 
(se sid. 64).

borstad förkromad/blankför-
kromad/borstad förkromad
115.893.KX.1

vit/blankförkromad/vit
115.893.KJ.1

blankförkromad/borstad för-
kromad/blankförkromad
115.893.KY.1

förgylld
115.893.45.1
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GEBERIT SIGMA30
RÄTA LINJER.

 → Sex olika färger.

 → Vattenbesparande dubbelspolning.

 → Gjord av högkvalitativ plast.

 → Finns även som spolplatta för urinaler.

 → Insats för WC-rengöringsblock finns som tillval (se sid. 64).

blankförkromad/mattförkro-
mad/blankförkromad
115.883.KH.1

vit/blankförkromad/vit
115.883.KJ.1

vit/guldpläterad/vit
115.883.KK.1

vit/mattförkromad/mattför-
kromad
115.883.KL.1

svart/blankförkromad/svart
115.883.KM.1

mattförkromad/blankförkro-
mad/mattförkromad
115.883.KN.1
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GEBERIT OMEGA30
NU ÄNNU MINDRE!

 → Sex olika färger.

 → Vattenbesparande dubbelspolning.

 → Gjord av högkvalitativ plast.

 → Imponerande små dimensioner.

 → Topp- eller frontmanövrerad spolning.

 → Finns även som spolplatta för urinaler.

blankförkromad/mattförkro-
mad/blankförkromad
115.080.KH.1

mattförkromad/blankförkro-
mad/mattförkromad
115.080.KN.1

svart/blankförkromad/svart
115.080.KM.1

vit/förgylld/vit
115.080.KK.1

vit/blankförkromad/vit
115.080.KJ.1

vit/mattförkromad/mattför-
kromad
115.080.KL.1

25% Visas i naturlig storlek = 25 % mindre än Geberit spolplatta Sigma30.
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GEBERIT SIGMA40
REN OCH ENKEL.

 → Fem olika färger.

 → Vattenbesparande dubbelspolning.

 → Välj yta av plast eller 
högkvalitativt glas.

 → Inbyggd Geberit DuoFresh* 
luktutsugning (se sid. 66).

 → Teknik med aktivt kolfilter.

 → Inbyggd insats för WC-rengörings-
block (se sid. 64).

 → Flerfaldigt prisvinnande design.

vitt glas
115.600.SI.1

umbrafärgat glas
115.600.SQ.1

svart glas
115.600.SJ.1

alpinvit plast
115.600.KQ.1

svart plast RAL 9005  
115.600.KR.1

* Endast i kombination med 
inbyggnadsfixtur DuoFresh. 
Elanslutning krävs.
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GEBERIT SIGMA50
SVEPANDE ELEGANS.

 → Sju olika färger.

 → Vattenbesparande dubbelspolning.

 → Ytor i glas, plast eller metall.

 → Grundelement av hållbar formgjuten zink.

 → Finns även som spolplatta för urinaler.

 → Design utan ram.

 → Insats för WC-rengöringsblock finns som tillval 
(se sid. 64).

 → Designen kan skräddarsys (se sid. 48).

umbrafärgat glas
115.788.SQ.5

blankförkromad
115.788.21.5

borstat stål
115.788.GH.5

grönsatinerat glas
115.788.SE.5

svart RAL 9005
115.788.DW.5

rökfärgat glas
115.788.SD.5

alpinvit
115.788.11.5
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GEBERIT SIGMA60
PERFEKT MINIMALISTISK.

 → Fyra olika färger.

 → Vattenbesparande dubbelspolning.

 → Välj yta av glas eller metall.

 → Ligger i samma plan som väggen.

 → Täckram som tillval.

 → Prisbelönt design.

24% Visas i naturlig storlek = 24% mindre än Geberit spolplatta Sigma20.

umbrafärgat glas
115.640.SQ.1

svart glas
115.640.SJ.1

vitt glas
115.640.SI.1

borstad förkromad
115.640.GH.1
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32% Visas i naturlig storlek = 32 % mindre än Geberit spolplatta Sigma60.GEBERIT OMEGA60
LITEN OCH PLAN MED  
VÄGGEN.

 → Fyra olika färger.

 → Vattenbesparande dubbelspolning.

 → Välj yta av glas eller metall.

 → Mycket små dimensioner.

 → Ligger i samma plan som väggen.

 → Täckram som tillval.

 → Topp- eller frontmanövrerad spolning.

umbrafärgat glas
115.081.SQ.1

svart glas
115.081.SJ.1

vitt glas
115.081.SI.1

borstat stål
115.081.GH.1



22 23

GEBERIT SIGMA70
SOFISTIKERAD ELEGANS.

 → Fyra olika färger.

 → Vattenbesparande 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.

 → Kundspecifika material är möjliga (se sid. 48).

 →

borstat stål 
115.625.FW.1

svart glas
115.620.SJ.1

umbrafärgat glas
115.620.SQ.1

vitt glas
115.620.SI.1
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85% Visas i naturlig storlek = 85 % mindre än Geberit spolplatta Sigma70.GEBERIT FJÄRRMANÖVRERAD 
SPOLNING TYP 70
FRIHET I MINIATYRFORMAT.

 → Fyra olika färger.

 → Yta av glas eller rostfritt stål.

 → Vattenbesparande dubbelspolning.

 → Kan placeras var som helst inom en radie av 1,70 m från cis-
ternen.

 → För såväl möbelkonstruktioner som solida eller lätta vägg-  
konstruktioner.

 → Pneumatisk fjärrstyrd spolning med minimal  
manövreringskraft tack vare den innovativa hydrauliska  
servotekniken.

 → Enkel rengöring.

 → Information om täckplattor för serviceöppningar på sid. 63.

borstat stål
115.630.FW.1
115.084.FW.1

svart glas
115.630.SJ.1
115.084.SJ.1

umbrafärgat glas
115.630.SQ.1
115.084.SQ.1

vitt glas
115.630.SI.1
115.084.SI.1
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DEN PERFEKTA  
FORMEN:
CIRKELN.
Estetiskt tilltalande kurvor för en avslappnad  
badrumsupplevelse. Det är omöjligt att förbättra cirkelns geome-
triska form. Geberit spolplattor använder nya tolkningar av runda 
former för att anpassa till de senaste trenderna. Med eller utan in-
fattning. Med finslipade kanter. Harmoniskt placerade sida vid sida 
eller med en flytande övergång. Och resultatet är alltid väl avvägt.
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GEBERIT SIGMA01
SER BRA UT FRÅN ALLA 
HÅLL.

 → Sex olika färger.

 → Vattenbesparande dubbelspolning.

 → Finns även som spolplatta för urinaler.

 → Gjord av högkvalitativ plast.

 → Insats för WC-rengöringsblock finns som tillval 
(se sid. 64).

mässing (specialfärg)
115.770.DT.5

blankförkromad
115.770.21.5

blankförkromad/ 
mattförkromad
115.770.KA.5

svart RAL 9005
115.770.DW.5

mattförkromad
115.770.46.5

alpinvit
115.770.11.5
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GEBERIT SIGMA10
SKINANDE.

 → Sju olika färger.

 → Vattenbesparande start-/stoppspolning.

 → Manuell eller elektronisk spolning (se sid. 46).

 → Finns även som spolplatta för urinaler.

 → Gjord av högkvalitativ plast.

 → Finns även i rostfritt stål.

 → Insats för WC-rengöringsblock finns som tillval 
(se sid. 64).

blankförkromad/mattför
kromad/blankförkromad
115.758.KH.5

borstat stål
115.758.SN.5

svart/blankförkromad/svart
115.758.KM.5

mattförkromad/blankför
kromad/mattförkromad
115.758.KN.5

vit/förgylld/vit
115.758.KK.5

vit/mattförkromad/ 
mattförkromad
115.758.KL.5

vit/blankförkromad/vit
115.758.KJ.5
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GEBERIT SIGMA20
DUBBEL EFFEKT.

 → Sju olika färger.

 → Vattenbesparande dubbelspolning.

 → Finns även som spolplatta för urinaler.

 → Gjord av högkvalitativ plast.

 → Finns även i rostfritt stål.

 → Insats för WC-rengöringsblock finns som tillval 
(se sid. 64).

mattförkromad/blankförkro-
mad/mattförkromad
115.882.KN.1

borstat stål/polerat/borstat
115.882.SN.1

vit/förgylld/vit
115.882.KK.1

svart/blankförkromad/svart
115.882.KM.1

vit/blankförkromad/vit
115.882.KJ.1

vit/mattförkromad/mattför-
kromad
115.882.KL.1

blankförkromad/mattförkro-
mad/blankförkromad
115.882.KH.1
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25% Visas i naturlig storlek = 25 % mindre än Geberit spolplatta Sigma20.GEBERIT OMEGA20
VÄL AVRUNDAD.

 → Sex olika färger.

 → Imponerande små dimensioner.

 → Vattenbesparande dubbelspolning.

 → Runda knappar med kontrasterande ringar.

 → Topp- eller frontmanövrerad spolning.

 → Finns även som spolplatta för urinaler.

vit/mattförkromad/mattför-
kromad
115.085.KL.1

mattförkromad/blankförkro-
mad/mattförkromad
115.085.KN.1

vit/förgylld/vit
115.085.KK.1

blankförkromad/mattförkro-
mad/blankförkromad
115.085.KH.1

vit/blankförkromad/vit
115.085.KJ.1

svart/blankförkromad/svart
115.085.KM.1
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GEBERIT SIGMA21
ENKEL KLASSISK.

 → Fyra olika färger.

 → Vattenbesparande dubbelspolning.

 → Ytor av glas eller skiffer.

 → Grundelement av hållbar formgjuten zink.

 → Design utan ram.

 → Insats för WC-rengöringsblock finns som tillval 
(se sid. 64).

 → Designen kan skräddarsys (se sid. 48).

sandfärgat glas
115.884.TG.1

mattsvart skiffer
115.884.JM.1

svart glas
115.884.SJ.1

vitt glas
115.884.SI.1
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83% Visas i naturlig storlek = 83 % mindre än Geberit spolplatta Sigma01.GEBERIT FJÄRRSTYRD  
SPOLNING TYP 01
LITEN SPOLPLATTA, STOR FRIHET.

 → Tre olika färger.

 → Finns med enkelspolning eller vattenbesparande 
dubbelspolning.

 → Kan placeras var som helst inom en radie av 1,70 
m från cisternen.

 → För såväl möbelkonstruktioner som solida eller 
lätta väggkonstruktioner.

 → Pneumatisk fjärrstyrd spolning.

 → Information om täckplattor för serviceöppningar 
på sid. 63.

blankförkromad
116.042.21.1

mattförkromad
116.042.46.1

vit
116.042.11.1

Stor krage för att täcka kakelkanter för 
installationer i solida eller lätta väggkon-

struktionerLiten krage för installering i möbler
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GEBERIT FJÄRRSTYRD  
SPOLNING TYP 10
RUND MÅNGFALD.

 → Fem olika färger.

 → Vattenbesparande dubbelspolning.

 → Högkvalitativ dekorring.

 → Kan placeras var som helst inom en radie av 1,70 
m från cisternen.

 → För såväl möbelkonstruktioner som solida eller 
lätta väggkonstruktioner.

 → Pneumatisk fjärrstyrd spolning.

 → Information om täckplattor för serviceöppningar 
på sid. 63.

blankförkromad
116.055.KH.1

mattförkromad
116.055.KN.1

svart/blankförkromad
116.055.KM.1

vit/förgylld
116.055.KK.1

vit/blankförkromad
116.055.KJ.1

Stor krage för att täcka kakelkanter för 
installationer i solida eller lätta väggkon-

struktionerLiten krage för installering i möbler

83% Visas i naturlig storlek = 83 % mindre än Geberit spolplatta Sigma10.
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BERÖRINGSFRI 
SPOLNING.
Elektronisk hygien. Aktuell forskning har visat att allt färre  
badrumsanvändare vill spola manuellt. Istället söker de efter 
tekniska sanitetslösningar som inbegriper en beröringsfri  
spolningsfunktion. Genom att erbjuda elektronisk spolning med 
infraröda sensorer har Geberit en lösning som möter denna  
växande efterfrågan. 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
ETT LYSANDE EXEMPEL.

 → Två olika färger.

 → Vattenbesparande dubbelspolning.

 → Beröringsfri spolning.

 → Yta av högkvalitativt glas.

 → Hållbar LED-belysning i fem färger.

 → Sensorstyrd startfunktion.

 → Flerfaldigt prisvinnande design.

spegelglas
116.090.SM.1

svart glas
116.090.SG.1

↑
FÄRGSÄTTNING SOM PASSAR DITT HUMÖR
När du närmar dig toaletten visar två ljusstavar i fem valbara 
färger var spolningsaktiveringen finns.
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GEBERIT SIGMA 10  
BERÖRINGSFRI
EN REN DESIGN.

 → Sju olika färger.

 → Vattenbesparande 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.

borstat stål/polerat 
115.907.SN.1

vit/förgylld 
115.907.KK.1

blankförkromad/mattför
kromad 
115.907.KH.1

vit/mattförkromad 
115.907.KL.1

mattförkromad/blankför
kromad 
115.907.KN.1

vit/blankförkromad 
115.907.KJ.1

svart/blankförkromad 
115.907.KM.1
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SKRÄDDARSYTT.

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 möjligheten att välja unika material 
eller motiv. Du kan personanpassa ytvalen för Geberit- 
spolplattorna Sigma21, Sigma50 och Sigma70. Använd ytor 
som passar ditt badrum perfekt eller välj ditt favoritmotiv.  
Låt din kreativitet flöda!

→INDIVIDUELL
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↑
GEBERIT SPOLPLATTA SIGMA50
Gör ditt badrum unikt. Kombinera din favorityta eller 
ditt favoritmotiv med alla fördelar som Geberit spol-
platta Sigma50 ger.

GEBERIT SIGMA50  
KUNDANPASSAD 
PERFEKT MATCHNING.
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↑
GEBERIT SPOLPLATTA SIGMA70
Lek med material och design. Geberit spolplatta 
Sigma70 har inga knappar alls. Det öppnar upp för 
helt nya möjligheter i designen av kundanpassade 
spolplattor.

GEBERIT SIGMA70  
KUNDANPASSAD
VÄLJ VARIATION.
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↑
GEBERIT SPOLPLATTA SIGMA21
Gör den till din egen. Den ramlösa designen på  
spolplattan gör att den kan kläs med ett närmast  
obegränsat antal olika material.

GEBERIT SIGMA21  
KUNDANPASSAD
PRECIS DIN STIL.
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GEBERIT
DESIGNFAMILJ.
Sömlös design. Toalett- och urinalspolstyrningen i koordinerad 
design. Resultatet blir en sammanhållen design i hela badrum-
met. Spolstyrningar för urinaler, som matchar spolplattor för 
toaletter och som kan aktiveras manuellt eller med beröringsfri 
teknik.
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DIN STIL.
VALET ÄR 
DITT.

SPOLPLATTA 
OMEGA

SPOLPLATTA
SIGMA

TYP 30 TYP 40 TYP 50 TYP 60 TYP 70 TYP 01 TYP 10 TYP 21TYP 20 TYP 10 TYP 80

FJÄRRMANÖVRERAD 
SPOLNING

SPOLPLATTA FÖR  
URINALER

*  Vi rekommenderar denna design som matchar 
produktfamiljen visuellt.

Individuell IndividuellIndividuell
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VALMÖJLIGHET 
ÄR 
VIKTIGT.
Intelligenta funktioner från Geberit. Om du kan spola 
din toalett utan att vidröra den. Om eleganta färgeffek-
ter bidrar till en stämningsfull atmosfär i ditt badrum. 
Eller om dålig lukt sugs bort effektivt innan någon 
hinner märka av den, då har antagligen din rörmokare 
installerat den senaste sanitetstekniken 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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→
TESTAD TUSENTALS GÅNGER

Det pneumatiska systemet för Geberit spolplat-
tor till typ 01 och typ 10 har stresstestats under 

flera års tid. Tekniken är baserad på lufttryck 
(inte på elektricitet).

←
ETT MER RAFFINERAT SÄTT ATT SPOLA 
Tack vare den hydrauliska servotekniken 
behövs bara en lätt tryckning för att starta 
spolningen med spolplattan Geberit typ 
70. Ingen elektricitet är nödvändig.

→
RIKTIGT DISKRET FAKTISKT

Geberit täckplattor finns i många olika fär-
ger och material, vilket öppnar upp för nya 

designmöjligheter. En version för kakel finns 
som tillval om du önskar ett särskilt diskret 

utförande.

Den optimala lösningen. Oavsett hur byggsituationen 
ser ut kan fjärrstyrd spolning ibland vara den bästa  
lösningen. Det gäller till exempel när du vill kunna spola 
från en annan plats. Eller när du vill att spolplattan ska 
vara liten men elegant. Eller om användningen av Gebe-
rit Omegas inbyggda, låga cistern skapar en oönskad 
kontakt mellan toalettlocket och den främre spolstyr-
ningen. För sådana situationer erbjuder Geberit en rad 
olika pneumatiska, fjärrmanövrerade spolstyrningar. 
Dessa kan placeras på valfri plats inom en radie på 1,70 
m från den inbyggda cisternen.

GEBERIT FJÄRRMANÖVRERADE  
SPOLNINGSSYSTEM 

BEKVÄMARE
ÄN NÅGONSIN.

→FJÄRRMANÖVRERAD SPOLNING
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Fäll ut spolplattan, sätt i blocket och stäng plattan. Precis så enkelt är det 
att garantera flera veckors hygienisk fräschör med insatsen för WC- 
rengöringsblock. Insatsen finns som tillval och passar till de flesta Geberit 
spolplattor i Sigma-serien och kan till och med installeras av en rörmokare i ef-
terhand. Den leder WC-rengöringsblocket genom en ränna till en fast position 
under vattnets yta i cisternen. Väl på plats löses blocket upp långsamt och ga-
ranterar 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: Dra spolplattan framåt. 2 Lägg i rengöringsblocket i insatsen bakom plattan.  
3 Stäng plattan och njut av fräsch doft vid varje spolning.

INSATS FÖR WC-RENGÖRINGSBLOCK 

HYGIENISKT FRÄSCHT
I VECKOR.

→  INSATS FÖR  
WC-RENGÖRINGSBLOCK

1

2

3
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92 % säger att lukter påverkar deras humör. Det 
är en tillräckligt god anledning för att se till att någon 
som använder toaletten direkt efter en ennan person 
inte ska behöva dra det kortaste strået. Lösningen 
har länge varit standard ovanför spisar och börjar nu 
bli vanlig även i toaletter: en effektiv luktutsugnings-
senhet. Det fungerar helt enkelt inte att öppna ett 
fönster vintertid, tända tändstickor eller dölja lukter 
med doftsprej. Geberit DuoFresh tar sig an det hela 
på ett annat sätt, nämligen genom att avlägsna luk-
ter redan vid källan: direkt i WC-stolen. Luften renas 
grundligt i ett aktivt kolfilter innan den förs tillbaka in i 
rummet av en tyst fläkt. Det aktiva kolfiltret signalerar 
själv när det behöver bytas ut vilket är lätt att göra. 
Med ett enkelt klick blir området bakom den utfällba-
ra spolplattan åtkomligt.

FRISK LUFT 
ÅT ALLA.

→ LUKTUTSUGNING
Otrevliga lukter avlägsnas 
direkt vid källan.

En tyst fläkt för den re-
nade luften tillbaka in i 
rummet.

Luften renas grundligt i ett 
aktivt kolfilter.

Det aktiva kolfiltret och  
insatsen för WC-rengörings-
blocket är lätt åtkomliga via 
spolplattan.
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Du är på jakt efter en hygienisk och 
fräsch lösning utan kompromisser. Vi 
erbjuder spolsystem som uppfyller dina 
önskemål och som aktiveras utan kon-
takt. Utan knapptryckning säkerställer du 
god hygien.

→ BERÖRINGSFRI

BERÖRINGSFRI FUNKTION

STILREN
OCH HYGIENISK.

Beröringsfria  
spolplattor för  

toaletter och urinaler 
finns i matchande 

design.
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Elanslutningar har blivit standard. Det 
har blivit en självklarhet att utrusta toalet-
ten med en elanslutning. Och inte undra 
på det. Du förväntar ju dig att ditt badrum 
ska uppfylla dina växlande behov och 
samtidigt vara förberett på framtida livs-
stilstrender.  
Geberits inbyggnadsfixturer för WC är re-
dan förberedda för framtiden, så att den 
kan anpassa sig till de förändringar som 
du vill göra. Som att eftermontera en Ge-
berit AquaClean dusch-WC eller installera 
en beröringsfri spolplatta.

DAGENS TOALETTER
FÖLJER DEN TEKNISKA 
UTVECKLINGEN.

1 2

3

1  Praktiska Geberit  
AquaClean Sela dusch-WC 
med Geberit Sigma50, vitt 
glas.

2  Beröringsfri Geberit  
spolplatta Sigma80,  
spegelglas.

3  DuoFresh  
luktutsugningsenhet med 
Geberit spolplatta Sigma40.
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GEBERIT INBYGGNADSCISTERNER 

DET BÄSTA 
ÄR DET DU INTE 
SER.

Geberit
Sigma 12 cm (UP320)
WS10009-20110209

6,0 l
5,0 / 4,0 l

www.well-online.eu

Pålitlig och säker. Nu för tiden är det möjligt att döl-
ja ett spolsystem bakom en vägg. En lösning som är 
både mer hygienisk och säker och dessutom  
erbjuder oslagbar stabilitet. Med Geberits installa-
tionssystem gör du det möjligt – inklusive luktutsug-
ning direkt i toalettstolen.

1

5

3

1  Inbyggda rör för vattenanslutningen till en 
Geberit AquaClean duschtoalett. Även  
optimal för eftermonteringar.

2  Grenrör för en Geberit DuoFresh  
luktutsugningsenhet.

3  En modern spolventil för vattenbesparan-
de dubbelspolning.

4  Praktisk insats för WC-rengöringsblock.

5  Enheten är förberedd för elanslutning.

4

2
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För att allt ska matcha: Geberit spolplattor i Sigma-serien kan 
kombineras med en matchande inbyggnadsfixtur. En lösning full 
av komfortfunktioner för vitt skilda situationer och användning-
ar. Geberits spolsystem Omega erbjuder stor flexibilitet och ex-
tra små spolplattor. Båda spolsystemen kan slutinstalleras utan 
verktyg och vi tillhandahåller reservdelar till systemen i 25 år.

Det gör det möjligt för oss att erbjuda ett brett utbud av såväl 
Geberit spolplattor som tillförlitliga Geberit inbyggnadsfixturer 
för installationer inuti väggen. Och eftersom Geberits spolplat-
tor bär samma namn som den matchande fixturen kan du vara 
säker på att allt passar perfekt.

GEBERIT CISTERNER SIGMA OCH OMEGA 

FÖR ALLA 
ANVÄNDNINGAR.

112 cm

98 cm

82 cm
 → Konstruktionshöjd på 
  112 cm

 → Frontmanövrering

 → Höj- och sänkbara 
  modeller samt modeller för 
  personer med 
  funktionsnedsättning

 → Finns även som variant för  
  installation i hörn

 → Även med luktutsugning  
  (cirkulationsluft/frånluft)

 → Passar med Geberit fjärr-

 → Stor flexibilitet med  
  konstruktionshöjder på 98 cm 
och 82 cm

 → Front- eller toppmanövrering

 → Extra små spolplattor 

 → Passar med Geberit  fjärrmanöv-
rerad spolning

Geberit Sigma inbyggnadsfixtur Geberit Omega inbyggnadfixtur
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GEBERIT EKOLOGI

KVALITETSMÄRKNING
FÖR RESURSHUSHÅLLNING.

En pålitlig måttstock: Det som länge har varit standard för 
hushållsapparater har nu blivit standard inom sanitetsteknik: den 
nya WELL-märkningen (Water Efficiency Label). Märkningen gör 
det lättare att välja blandare och sanitetsutrustning med hög  
effektivitet och låg vattenförbrukning. Nu kan du direkt se vilka 
produkter som lever upp till dagens standard för hushållning 
med våra värdefulla vattenresurser. Märkningen är baserad på 
den igenkännliga EU-energimärkningen för hushållsapparater. 
Flera av Geberits produkter har redan märkts med Water  
Efficiency Label. Produkter som är utformade för privatanvän-
dare är tänkta att ge extra fördelar genom att både erbjuda 
bekvämlighetsfunktioner och göra vatten tillgängligt för olika 
tillämpningar i hemmet. Märkningen är ett svar på den ökande 
miljömedvetenheten hos våra kunder och gör det lättare att 
snabbt välja rätt produkter för dina enskilda behov, nu och i 
framtiden.
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Geberit AB
Folketshusgatan 1
295 31 Bromölla

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

www.geberit.se
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Färgerna som visas kan variera från originalfärger p.g.a. begränsningar vid 
tryckning och reproduktion. Ändringar av produkter till följd av teknisk ut-
veckling förbehålls. 


