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Strålande tider för designbrunnar.
Fler och fler föredrar en ren design i duschen.

Våra designbrunnar möjliggör individuella lösningar 
som uppfyller detta önskemål. Varumärket Geberit 
kombinerar tidlös design med funktion och estetik, 
bästa tänkbara kvalitet och en unik know-how.

Vilken lösning passar ditt badrum bäst? Fortsätt att 
läsa för att lära dig mer om designbrunnar från 
Geberit. 

Detaljer som gör skillnad
Designbrunnar är den senaste trenden 
som ger nya möjligheter i utformningen av 
badrum.
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En lång rad fördelar.
Designbrunnar från Geberit.

Det finns goda skäl att välja designbrunnar från Geberit. Oavsett om 
det gäller väggbrunnar, golvrännor eller golvbrunnar – urvalet gör det 
möjligt att skräddarsy installationen så att den passar rummet perfekt. 
Den största utmaningen – tätningen – är perfekt förberedd eftersom 
den redan är integrerad i produkten. Detta sparar tid och minskar 
stressen under monteringen samt minimerar risken för läckage.

Stilfull design från Geberit: 

→ Högkvalitativ och stilren 

→ Tillförlitlig tack vare integrerad tätningsfolie

→ Enkel hantering från beställning till montering

→ Integrerad ljudisolering

→ För ny- och ombyggnad

→ Smalt sortiment med snabbare leveransmöjlighet

→ Enkel rengöring

Geberit väggbrunn. 
Vår eleganta designbrunn i väggen.
→ mer information på sidan 6

Geberit CleanLine golvränna. 
Vår lösning för elegant design i golvet. 
→ mer information på sidan 8 

Geberit golvbrunn. 
Vår kompakta designlösning för golvet. 
→ mer information på sidan 10 
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Geberit väggbrunn.
Vår designlösning för väggen.

Geberit väggbrunn möjliggör en helt ren design utan störande skarvar 
i golvet. Den är integrerad bakom väggen i duschen och utmärker sig 
inte bara genom sin elegans, utan även genom det mervärde det ger 
vid planering, montering och underhåll.

En fröjd för ögat - och för proffset

Flexibel montering
Geberit väggbrunnar är inte bara tillgängliga som 
Geberit GIS och Geberit Duofix, utan kan även 
levereras i utförande för inmurning i massiv vägg. 
Det gör det möjligt att placera alla rörledningar 
inuti väggen.

För optimal hygien
Geberit väggbrunn har en integrerad hårsil som 
kan tas bort och sköljas på nolltid. 
Även rengöringen av duschgolvet blir extra enkel 
med en väggbrunn.

Väl 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.

Inte bara nybyggen
Geberit väggbrunnar är med sina egenskaper det givna 
svaret på kundens designönskemål. 
Användningspotentialen är mer mångsidig än man kan 
tro: Systemtekniken gör det möjligt att implementera en 
väggbrunn och med vid renoveringar och där utrymmet 
är begränsat.

Blankförkromad

Borstat stål

Alpinvit

Kan kaklas efter smak

Färg / material

320 mm
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 → Innovativ lösning för integrering i installationssystem 

 → Tydlig separering av faser tack vare integrerade            
rörledningar i väggen

 → Valfri uppsamlingsprofil för effektiv och precis                
utformning av fallet i golvet
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Geberit golvränna CleanLine. 
Vår designlösning för golvet.

Geberit golvränna CleanLine kombinerar ett elegant utseende med 
enkel installation. Dessutom löser det innovativa systemet                        
hygienproblemet som ofta drabbar golvrännor.

Toppdesign, som är enkel att hantera
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.

Lätta att montera - och rengöra

157 mm

300 mm – max1300 mm
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Borstat stål 

Färg / material 

Flexibel längd och placering
Geberit golvränna CleanLine kan kortas av
vid monteringen beroende på dimensionerna i 
duschområdet. Designen harmonierar med alla 
slags golv och kan antingen placeras nära väggen 
eller i mitten av duschområdet.

Utformad för enkelhet och renlighet
Geberit CleanLine är enkel att rengöra. Smutsen 
glider av från uppsamlingsytan utan problem. 
Hårsilen kan lätt tas bort och rengöras på nolltid.

Avsevärt lättare montering
Geberit golvränna CleanLine består av två
delar: En uppsamlingsyta i rostfritt stål utgör den
synliga delen. Under den är det ett avlopp i mitten 
som är monterat precis som ett traditionellt 
golvavlopp. Tack vare den integrerade tätnings-
folien sitter den fast ordentligt i avloppet
och säkrar maximal täthet.

 → Enkel och tidlös design

 → Lätt att rengöra med integrerad hårsil

 → Längden är flexibel och kan lätt anpassas efter storleken 
på duschområdet.
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Geberit golvbrunn.
Vår enkla och kompakta lösning.

Geberit golvavlopp är en universell lösning som har tydliga fördelar: 
enkel design, genial funktionalitet och lätt montering.

 

→ Intelligenta detaljer för en enkel montering

→ Design i rostfritt stål

→ Enkel rengöring tack vare integrerad hårsil

Kompakt design med maximal prestanda

80 mm
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Stor prestanda i liten förpackning
När monteringen behöver vara så lätt som möjligt och
kostnaderna hållas låga är Geberit golvbrunn den bästa 
lösningen – och samtidigt den mest kompakta, med ett 
gallerområde på endast 80 × 80 mm. Under gallret döljer 
sig de fantastiska egenskaper som gör Geberit till en av 
världens ledande leverantörer av sanitetsteknik.

Alltid rena avlopp
Under gallret sitter en integrerad hårsil som lätt
kan tas bort och rengöras. Detta förhindrar
effektivt att det blir stopp i avloppet.

Kompakt design
Geberit golvbrunn övertygar med sin
kompakta design (gallerområdet är
endast 80 × 80 mm) och med sin mycket höga
funktionalitet. Gallret kan justeras så att det 
passar ihop med golvplattorna.

Problemfri montering
Den beprövade byggsatsen för Geberit
golvbrunn är mycket effektiv vid monteringen 
och ger ett tillförlitligt resultat, bland annat tack 
vare den integrerade tätningsfolien.

 Material / design

Rostfritt stål, rund Rostfritt stål, kvadratisk
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Geberit AB 
Kantyxegatan 25
Box 50414 
202 14 Malmö

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

→  www.geberit.se
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