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REN DESIGN
I DUSCHEN
Fler och fler föredrar en ren design i duschen. 

Våra designbrunnar gör det möjligt att skapa  

individuella lösningar som uppfyller dessa  

önskningar. Geberit kombinerar tidlös design 

med funktion och estetik, bästa tänkbara kvalitet 

och en unik know-how. Detta är så klart en  

klar fördel för sanitetsingenjörer, installatörer 

och kunder.

Vilken lösning passar ditt badrum bäst? Fortsätt 

att läsa för att lära dig mer om designbrunnar 

från Geberit.
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Geberit golvbrunn
Vår kompakta designlösning för golvet

Geberit CleanLine golvränna
Vår lösning för elegant design i golvet

Geberit väggbrunn
Vår eleganta designbrunn i väggen

Stilfull design från Geberit:

• Högkvalitativ och stilren

• Tillförlitlig tack vare integrerad tätningsfolie

• Enkel hantering från beställning till montering

• Integrerad ljudisolering

• För ny- och ombyggnation

• Enkel rengöring

STORT MERVÄRDE

DESIGNBRUNNAR 
FRÅN GEBERIT
Geberits sortiment av designbrunnar gör det möjligt att skräddarsy  

installationen efter den specifika byggsituationen och kundens önskemål. 

Den största utmaningen - tätningen - är perfekt förberedd eftersom den 

är integrerad i produkten redan från fabriken. Detta sparar tid och minskar 

stressen under monteringen, samt minimerar risken för läckage. 
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GEBERIT VÄGGBRUNN

DESIGNLÖSNING
FÖR VÄGGEN
Geberit väggbrunn möjliggör en helt ren design utan störande skarvar  

i golvet. Den är integrerad bakom väggen och utmärker sig inte  

bara genom sin elegans, utan också genom det mervärde den skapar vid  

planering, montering och underhåll.

•  Innovativ lösning för integration i inbyggnadsfixtur

• Flera olika installationsmöjligheter ger maximal  

flexibilitet vid installationen

• Valfri uppsamlingsprofil för effektiv och exakt  

utformning av fallet i golvet 

INTE BARA FÖR NYBYGGNATION
Geberit väggbrunn är ett utmärkt alternativ för  
designintresserade kunder. De tekniska möjligheterna 
är desstuom mer mångsidiga än du kanske tror.  
Systemet gör det möjligt att installera en väggbrunn 
även vid renovering och om utrymmet är begränsat.

UTVECKLAD FÖR OPTIMAL HYGIEN
Geberit väggbrunn har en integrerad hårsil som  
kan tas bort och sköljas av. Även rengöringen av 
duschgolvet blir extra enkel med en väggbrunn.

GENOMTÄNKT FRÅN BÖRJAN TILL SLUT
Den valfria uppsamlingsprofilen precis framför  
väggen stödjer fallet och samlar upp smuts och  
avlagringar som sedan enkelt kan sköljas bort.

Kan kaklas efter smak

Borstat stål

Alpinvit

Blankförkromad

← 320 mm →

←
 →
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GEBERIT GOLVRÄNNA CLEANLINE

DESIGNLÖSNING 
FÖR GOLVET

Geberit golvränna CleanLine kombinerar ett elegant utseende 

med enkel installation. Dessutom löser det innovativa systemet 

hygienproblem som golvrännor ofta har.

DESIGN OCH SMART FUNKTION
Golvrännor är mycket populära tack vare de tidlösa 
designlinjerna. Geberit golvränna CleanLine har  
även en annan stor fördel. Tack vare den innovativa 
tekniken är de mycket lätta att montera och precis 
lika lätta att rengöra.

FLEXIBEL LÄNGD OCH PLACERING
Geberit golvränna CleanLine kan kortas av vid  
monteringen för att anpassas till duschområdet.  
Designen harmonierar med alla golv och kan  
placeras nära väggen eller i mitten av duschen.

DESIGNAD FÖR ENKELHET OCH RENLIGHET
Golvrännor är ofta svåra att rengöra. Men inte  
Geberit CleanLine. Smutsen glider av från uppsam-
lingsytan utan problem och hårsilen kan snabbt  
och enkelt tas bort och rengöras.

• Unik design med uppsamlingsyta, hårsil,  

vattenlås och avloppsledning

• Enkel och lika tillförlitlig som en golvbrunn

• Mycket hög kundnöjdhet tack vare enkel  

rengöring och modern design

← 157 mm →

← 300 mm – max. 1300 mm →
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Borstat stål
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GEBERIT GOLVBRUNN

ENKEL
OCH KOMPAKT
Geberit golvbrunn för dusch är en universell lösning som har stora 

fördelar: tidlös design, genial funktionalitet och enkel montering.

STOR PRESTANDA I LITEN FÖRPACKNING
När monteringen behöver vara så enkel som möjligt och 
kostnaderna hållas låga är Geberit golvbrunn den bästa 
lösningen. Och samtidigt den mest kompakta med ett 
gallerområde på endast 80x80 mm. Under gallret döljer 
sig fantastiska egenskaper som gör Geberit till en av 
världens ledande leverantörer av sanitetsteknik.

KOMPAKT DESIGN  
OCH MAXIMAL PRESTANDA
Geberit golvbrunn övertygar med sin 
kompakta design (gallerområdet är  
endast 80x80 mm) och med sin mycket 
höga funktionalitet. Gallret kan justeras  
i höjd och lutning så att det passar ihop 
med klinkergolvet.

ALLTID RENT AVLOPP
Under gallret sitter en integrerad hårsil 
som lätt kan tas bort och rengöras. Detta 
förhindrar effektivt att det blir stopp  
i avloppet.

•  Intelligenta detaljer för en enkel montering 

•  Design i rostfritt stål 

• Enkel rengöring tack vare integrerad hårsil

← 80 mm →
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MATERIAL / DESIGN

Rostfritt stål, rund Rostfritt stål, kvadratisk
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TEKNISKA DETALJER
GOLVRÄNNA CLEANLINE GOLVBRUNN FÖR DUSCH

Golvränna CleanLine20
154.450.00.1 → L = 30–90 cm RSK-nr 7154514
154.451.00.1 → L = 30–130 cm RSK-nr 7154516 
154.450.KS.1 → L = 30–90 cm RSK-nr 7154515
154.451.KS.1 → L = 30–130 cm RSK-nr 7154517

L

43

08

43

Golvränna CleanLine60
154.456.00.1 → L = 30–90 cm RSK-nr 7154518
154.457.00.1 → L = 30–130 cm RSK-nr 7154520
154.456.KS.1 → L = 30–90 cm RSK-nr 7154519
154.457.KS.1 → L = 30–130 cm RSK-nr 7154521

L

43

08

43

Avlopp till golvränna CleanLine D50
Höjd, vattenlås 50 mm, utloppskapacitet 0,8 l/s. Bygghöjd golv från 90 mm.
(Tillbehör PE 50 Adapter 152.298.00.1)
154.150.00.1 RSK-nr 7154527

30

358

42
9

9-20

xx : 00 = borstat stål / antracit
KS = polerat stål / borstat ståll

Galler till golvbrunn, förskruvat, 8 x 8 cm 
154.310.00.1     RSK-nr 7154538

05

71

71

"Cirkel" galler till golvbrunn, 8 x 8 cm
För golvkonstruktioner ≥ 75 mm 
154.311.00.1     RSK-nr 7154536

04

71

71

"Kvadrat" galler till golvbrunn, 8 x 8 cm
För golvkonstruktioner ≥ 75 mm
154.312.00.1     RSK-nr 7154535

04

71

71

Golvbrunn för dusch D50
Höjd, vattenlås 50 mm, utloppskapacitet 0,8 l/s. Bygghöjd golv 90-200 mm.
154.050.00.1     RSK-nr 7154525

13

Golvränna CleanLine60, för mosaik (tjocklek mosaik minimum 4 mm)
154.458.00.1 → L = 30–90 cm RSK-nr 7154522
154.459.00.1 → L = 30–130 cm RSK-nr 7154523

L
47

43

04

7

12 13



TEKNISKA DETALJER

Sanbloc element för dusch med väggbrunn D50.
Höjd, vattenlås 50 mm, utloppskapacitet 0,8 l/s. 
Golvkonstruktionshöjd från 90 mm.
440.734.00.1        RSK-nr 7154532

Kombifix element för dusch med väggbrunn D50.
Höjd, vattenlås 50 mm, utloppskapacitet 0,8 l/s. 
Golvkonstruktionshöjd från 90 mm.
457.534.00.1        RSK-nr 7154533

Duofix installationselement för dusch med väggavlopp D50, 
dold vattenkran.
Höjd, vattenlås 50 mm, utloppskapacitet 0,8 l/s. 
Golvkonstruktionshöjd från 90 mm (art nr. 154.298.00.1)
111.580.00.1        RSK-nr 7154528

Designfront, alpinvit (plast) 
154.335.11.1        RSK-nr 7154550

Duofix installationselement till dusch, 50 mm sidoutlopp,  D50.
Höjd vattenlås 50 mm, utloppskapacitet 0,8 l/s 
Golvkonstruktionshöjd från 90 mm (artnr. 154.298.00.1)
111.591.00.1        RSK-nr 7154530

VÄGGBRUNN FÖR DUSCH

TILLBEHÖR VÄGGBRUNN
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Designfront i borstat rostfritt stål (metall)
154.336.FW.1        RSK-nr 7154553

Designfront, blankförkromad (plast)
154.335.21.1        RSK-nr 7154551

Designfront, borstat rostfritt stål, skruvbar
154.337.FW.1        RSK-nr 7154554

Designfront, kan kaklas, med ram 
154.339.00.1        RSK-nr 7154549
Designfront, kan kaklas, utan ram 
154.338.00.1        RSK-nr 7154548
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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


