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PASSAR MÅNGA AV VÅRA SIGMA SPOLPLATTOR:

HUR DET FUNGERAR Det keramiska bikakefiltret och 
insatsen för Geberit DuoFresh 
doftstav nås enkelt bakom 
spolplattan.

Det effektiva filtret renar luften 
grundligt och den tysta fläkten leder 
den renade luften tillbaka ut i 
badrummet.

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

Obehagliga lukter tas 
bort direkt vid källan.

Geberit Sigma01

Geberit Sigma21

Geberit Sigma10

Geberit Sigma30

Geberit Sigma20

Geberit Sigma50



HUR DU KOMBINERAR   
DIN DUOFRESH- 
LÖSNING?

Standard Duofix  
WC-fixtur

DuoFresh-modul 
(välj från tabellen här intill) 

Strömförsörjningsenhet

Spolplatta
Installationsset för el



LÖSNINGAR

Geberit DuoFresh-modul med 
automatisk aktivering och insats för 

Geberit DuoFresh doftstav

Geberit DuoFresh-modul med 
manuell aktivering och insats för 

Geberit DuoFresh doftstav

Enbart insats för Geberit 
DuoFresh doftstav

Blankförkromad Art. nr. 115.050.21.1 115.051.21.1 115.062.21.1

RSK-nr. 7722516 7722518 7722520

Pris exkl. moms 3594,00 2929,00 746,00

Antracitgrå Art. nr. 115.050.BZ.1 115.051.BZ.1 115.062.BZ.1

RSK-nr. 7722517 7722519 7722521

Pris exkl. moms 3515,00 2850,00 666,00

Strömförsörjningsenhet Art. nr. 243.971.00.1 -

RSK-nr. 7722564 -

Pris exkl. moms 640,00 -

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR*

DuoFresh doftstavar, 8-p

Art. nr. 244.180.00.1 244.180.00.1 244.180.00.1

RSK-nr. 7722530 7722530 7722530

Pris exkl. moms 52,00 52,00 52,00

Insats med filter, för Geberit 
DuoFresh-modul

Art. nr. 243.970.00.1 243.970.00.1 -

RSK-nr. 7722515 7722515 -

Pris exkl. moms 478,00 478,00 -

ELEKTRISK ANSLUTNING:

Dold installation av 
strömförsörjningsenhet

Installationsset med 
inbyggnadsdosa och tomrör

Art. nr. 244.999.00.1 -

RSK-nr. - -

Pris exkl. moms 382,00 -

Strömförsörjningen placerad 
dold bakom toalettskålen

Geberit eldosa för 
utanpåliggande montage IP66

Art. nr. 244.120.00.1 -

RSK-nr. - -

Pris exkl. moms 569,00 -

* Förbrukningsartiklarna beställs separat när doftstavar och bikakefilter behöver bytas.



Geberit DuoFresh-modul är en innovativ och effektiv lösning för att ta bort odörer från 
toaletten. Den drar ut och renar den förorenade luften direkt nerifrån toalettskålen. 
Luktutsugningsenheten kan enkelt installeras i alla Geberit Sigma-cisterner och 
kan kombineras med flera av våra spolplattor i Sigma-sortimentet. Förutsatt att en 
passande cistern och en elanslutning är tillgänglig, kan den enkelt eftermonteras.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

↑
Det keramiska bikakefiltret och insatsen 
för doftstavar är smidigt tillgängliga 
bakom spolplattan.

↑
Det effektiva filtret renar luften grundligt 
och den tysta fläkten släpper tillbaka den 
renade luften ut i badrummet.

↑
Ytterligare en fördel är det inbyggda 
orienteringsljuset (LED). Under 
spolplattan visar ett mjukt ljus vägen till 
WC:n så att du slipper tända på natten.

INNOVATIV  
LUKTUTSUGNING FÖR TOALETTER

Dra spolplattans front åt sidan, sätt i  doftstaven och stäng sedan plattan. Så enkelt är det att få hygienisk fräschhet i 
veckor. Tillbehöret passar de flesta Geberit spolplattor i Sigma-sortimentet och kan till och med eftermonteras av en 
installatör. Den leder doftstaven till ett fast läge under vattenytan i cisternen. När det är på plats, löses staven långsamt 
upp och ger hygien och renhet i hela WC:n vid varje spolning samtidigt som den ger en fräsch doft.

FRÄSCHT BADRUM PÅ ETT ENKELT SÄTT:
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