Design om aan te
raken.
Geberit bedieningsplaten voor wc-spoelingen
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Aan u de keuze.
Bedieningsplaten voor uw droombadkamer.
Creëer uw nieuwe badkamer volgens uw persoonlijke smaak en wensen. Wat heeft u daarvoor
nodig? Betrouwbare technologie van Geberit die
onzichtbaar achter de wand zit. Alleen de elementen die een functionele en esthetische meerwaarde aan de ruimte geven, zijn zichtbaar. Zoals de
door u gekozen bedieningsplaat voor wc.

Probeer uw eigen designs gewoon uit.
De verschillende bedieningsplaten hebben we op ware grootte in de brochure
opgenomen. Klap de linkerzijde van de brochure uit, hou het ontwerp tegen de wand
en laat uw verbeelding de vrije loop!
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Uw badkamer, uw design.
Kies uw favoriete bedieningsplaat.
Uw eigen keuze 6

Ga voor comfort 28

Spoelen zonder aan te
raken 36

Geberit bedieningsplaten hebben vele gezichten. Kies uw persoonlijke favoriet uit het ruime
aanbod van designs, materialen en opties.

Klein maar groots. De Geberit bedieningsplaten van de Omega-serie
ontsluiten nieuwe horizonten.

Gedaan met geurtjes in de badkamer. Bovendien is de oplossing
verborgen achter een elegante Geberit bedieningsplaat.
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Topprestaties 42

Verrijk uw badkamer met elektronische spoelactivering zonder
aanraking.
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Uw eigen keuze.
Esthetiek zonder
compromissen.
Onopvallend maar oerbetrouwbaar zorgt Geberit achter de wand
voor een onberispelijke werking, het hoogste comfort en een
lange levensduur. Enkel de bedieningsplaat verraadt de aanwezigheid van een Geberit inbouwspoelreservoir in de muur. De
bedieningsplaten zijn beschikbaar in tal van kleuren en vormen,
om u toe te laten de badkamer van uw dromen te creëren.
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Geberit Sigma01.
Oogt ronduit goed.
→→ Acht kleuren.
→→ Waterbesparing: 2 spoeltoetsen.
→→ Plaat met dit design, ook beschikbaar voor urinoirs.
→→ Vervaardigd uit hoogwaardige kunststof.
→→ Compatibel met de wc-blokjeshouder, die als toebehoren
beschikbaar is (zie bladzijde 34).

alpien wit

glansverchroomd /
mat verchroomd

mat verchroomd

pergamon

gitzwart RAL 9005

manhattan
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satinox
glansverchroomd →
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Geberit Sigma10.
Stralende verschijning.
→→ Zeven kleuren.
→→ Waterbesparing: onderbreekbare spoeling.
→→ Bediening: manueel of elektronisch (zie pagina 38).
→→ Plaat met dit design, ook beschikbaar voor urinoirs.
→→ Vervaardigd uit hoogwaardige kunststof.
→→ Compatibel met de wc-blokjeshouder, die als toebehoren beschikbaar is (zie bladzijde 34).

wit / glansverchroomd / wit

wit / goudeffect / wit

zwart / glansverchroomd /
zwart

wit / mat verchroomd / mat
verchroomd

mat / glansverchroomd / mat
verchroomd

glansverchroomd / mat /
glansverchroomd
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rvs geborsteld / gepolijst /
geborsteld
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Geberit Sigma20.
Dubbel effect.
→→ Zeven kleurvarianten.
→→ Waterbesparing: 2 spoeltoetsen.
→→ Plaat met dit design, ook beschikbaar voor urinoirs.
→→ Vervaardigd uit hoogwaardige kunststof.
→→ Compatibel met de wc-blokjeshouder, die als toebehoren beschikbaar is (zie bladzijde 34).

zwart / glansverchroomd /
zwart

glansverchroomd / mat /
glansverchroomd

mat / glansverchroomd / mat
verchroomd

wit / glansverchroomd / wit

wit / goudeffect / wit

wit / mat / mat verchroomd
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rvs geborsteld / gepolijst /
geborsteld
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Geberit Sigma50.
Vloeiende elegantie.
→→ Zes kleuren.
→→ Frontplaat in glas, kunststof of metaal.
→→ Grondplaat vervaardigd uit een duurzame metaallegering.
→→ Waterbesparing: 2 spoeltoetsen.
→→ Plaat met dit design, ook beschikbaar voor urinoirs.
→→ Design zonder rand.
→→ Compatibel met de wc-blokjeshouder, die als toebehoren
beschikbaar is (zie bladzijde 34).

alpien wit

gitzwart RAL 9005

geborsteld chroom

spiegelend rookglas

groen satijnglas

glas umbra
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Geberit Sigma60.
Design in alle discretie.
→→ Afwerkingslaag van geborsteld chroom.
→→ Discreet ingewerkt.
→→ Waterbesparing: 2 spoeltoetsen.
→→ Toetsen en kader vervaardigd uit een duurzame metaallegering (een
bijkomende kader is beschikbaar als toebehoren).
→→ Bekroond ontwerp.

De Geberit bedieningsplaat Sigma60 is discreet in de
muur ingewerkt zodat het harmonieuze uitzicht niet
wordt verstoord.
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Geberit Sigma70.
Lichtvoetig.
→→ Vier kleuren.
→→ Frontplaat vervaardigd uit glas of roestvrij staal.
→→ Personaliseerbaar.
→→ Waterbesparing: 2 spoeltoetsen.
→→ Eenvoudige activering van de spoeling door een zachte impuls.
→→ Eenvoudig te reinigen want zonder toetsen.
→→ Zwevend, design zonder rand.

wit glas
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umbra glas

zwart glas

geborsteld roestvrij staal
19

Geberit Tango.
Rechtlijnig en minimalistisch.
→→ Zeven kleuren.
→→ Waterbesparing: onderbreekbare spoeling.
→→ Grondplaat vervaardigd uit duurzame metaallegering.
→→ Plaat met dit design, ook beschikbaar voor urinoirs.

alpien wit

edelmessing gegalvaniseerd

satinox

glansverchroomd

glansverchroomd /
mat verchroomd

palladium mat
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mat verchroomd
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Geberit Bolero.
Zuivere lijnen.
→→ Negen kleurvarianten.
→→ Waterbesparing: 2 spoeltoetsen.
→→ Plaat met dit design, ook verkrijgbaar voor urinoirs.
→→ Vervaardigd uit hoogwaardige kunststof.

alpien wit

manhattan

pergamon

gitzwart RAL 9005

edelmessing gegalvaniseerd

satinox
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glansverchroomd / glansverchroomd structuur

glansverchroomd
mat verchroomd →
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Van goede familie.
Geberit designfamilie.
Voor tal van bedieningsplaten voor wc biedt
Geberit een bijhorende uriniorspoeling: het
resultaat is één uniform design voor de hele
sanitaire ruimte. De spoelactiveringen voor
urinoirs kunnen manueel worden bediend
(pneumatisch) of via touch-free technologie
(elektronisch, door middel van infrarooddetectie).

1
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Bedieningsplaat Geberit Sigma01-designfamilie
Bedieningsplaat Geberit Sigma10-designfamilie
Bedieningsplaat Geberit Sigma20-designfamilie
Bedieningsplaat Geberit Sigma50-designfamilie
Bedieningsplaat Geberit Bolero-designfamilie
Bedieningsplaat Geberit Tango-designfamilie

3
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Geïndividualiseerde
vormgeving.
Uw badkamer, uw
design.
Uw eigen design in uw unieke badkamer. Doe uw zin met
Sigma50 en Sigma70 en laat uw creativiteit de
vrije loop.
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Bedieningsplaat Geberit Sigma50
Maak uw sanitaire ruimte uniek: de personaliseerbare
versie van de Geberit Sigma50 kan afgewerkt worden
met het motief van uw keuze.

Bedieningsplaat Geberit Sigma70
Speel met materiaal en vorm. De bedieningsplaat
Geberit Sigma70 heeft geen toetsen, daarom is deze
heel makkelijk te personaliseren.
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Kies voor comfort.
Intelligente functies van
Geberit.
Als u uw wc-spoeling zonder aanraking kan activeren, als
elegante kleureffecten zichtbaar zijn in uw sanitaire ruimte
of als onaangename geurtjes efficiënt worden geëlimineerd aan de bron dan heeft uw installateur geavanceerd
sanitair comfort van Geberit geïnstalleerd. En hij heeft
bovendien een elektrische aansluiting voorzien die tegenwoordig in elke badkamer thuishoort.

28

29

Geberit Sigma40.
Kleurrijk en geurloos.
→→ Vijf kleuren.
→→ Waterbesparing: 2 spoeltoetsen.
→→ Frontplaat vervaardigd uit kunststof of glas.
→→ Geïntegreerde Geberit DuoFresh*-geurextractie.
→→ Technologie met actieve koolfilter.
→→ Geïntegreerde wc-blokjeshouder.
→→ Bekroond design.

Zuiver de lucht en verbeter uw stemming
met een druk op de toets:
geurextractie met de bedieningsplaat Geberit
Sigma40.

* Alleen in combinatie met het wc-element voor geurextractie.
Elektrische aansluiting vereist.
zwart glas
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umbra glas

wit glas

alpien wit

Wc-blokjeshouder:
de wc-blokjeshouder zit verborgen
achter de bedieningsplaat van het
inbouwspoelreservoir, vlot
toegankelijk om een nieuw wc-blokje te plaatsen.

Koolstof zuivert de lucht:
de koolfilter kan met één klik worden vervangen.

gitzwart RAL 9005
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Goede lucht,
goed humeur.
Geurtjes afgevoerd,
lucht gereinigd.

De actieve koolfilter en de wc-blokjeshouder zijn vlot toegankelijk via
de bedieningsplaat van het reservoir.

De lucht wordt grondig gereinigd
door de actieve koolfilter.

Een stille ventilator brengt de gereinigde lucht terug in de ruimte.

92% van de mensen vinden dat geurtjes
een invloed hebben op hun humeur. Voldoende reden om ervoor te zorgen dat de
neus van iemand die het wc na een andere
persoon gebruikt, gespaard blijft. Een
doeltreffende geurextractie, sedert jaar en
dag een welsprekenheid boven fornuizen in
de keuken, heeft nu ook zijn weg gevonden
naar wc’s. Vensters openzetten tijdens
de winter, geurkaarsen branden of het
camoufleren van geurtjes met spuitbussen
biedt uiteindelijk geen oplossing. Geberit
DuoFresh heeft een andere benadering,
want de geurtjes worden aan de bron
afgevoerd: direct in de wc-pot. De lucht
wordt grondig gereinigd in een actieve
koolfilter. Een stille ventilator brengt de
gereinigde lucht terug naar de toiletruimte.
De koolfilter geeft zelf aan wanneer hij
vervangen moet worden – eenvoudigweg :
met één klik en wel achter de opengeklapte
bedieningsplaat.

Onaangename geuren worden
direct in de wc-pot onttrokken.
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Wc-blokjeshouder voor inbouwreservoir.
Hygiënisch fris, wekenlang.

Bedieningsplaat openklappen, wc-blokje plaatsen, plaat sluiten.
Meer is er niet nodig om wekenlang te genieten van zuivere lucht. De
wc-blokjeshouder is als toebehoren beschikbaar en is compatibel
met de meeste bedieningsplaten Geberit Sigma. Het wc-blokje glijdt
doorheen een koker naar een vaste positie onder het wateroppervlak in het reservoir. Daar lost het langzaam op en zorgt voor hygiëne en netheid bij elke spoeling in de volledige wc-pot.

1
2
3

Eenvoudiger kan niet: klap de
bedieningsplaat open.
Plaats het wc-blokje in de houder
achter de plaat.
Sluit de plaat en geniet van frisheid
bij elke spoeling.

1

BIld???
2

3
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Spoelen zonder
aan te raken.
Elektronische hygiëne.
Uit recent onderzoek is gebleken dat minder en minder
wc-gebruikers manueel willen spoelen, ze geven de voorkeur aan een technologie zonder aanraking.
Met zijn elektronische wc-sturingen met infraroodsensoren heeft Geberit een oplossing die aan deze groeiende
vraag voldoet. Uw wc heeft dan wel een elektrische aansluiting nodig!
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Geberit Sigma10.
Ronduit fraai.
→→ Zeven kleuren.
→→ Automatische spoeling.
→→ Waterbesparing 2 spoeltoetsen.
→→ Op net of op batterij.
→→ Toebehoren voor bijkomende mechanische activering van
de spoeling.
→→ Plaat met dit design, ook beschikbaar voor urinoirs.
→→ Beschikbaar in twee uitvoeringen van roestvrij staal
waarvan 1 vastgeschroefd.

zwart / glansverchroomd /
zwart

mat / glansverchroomd / mat
verchroomd

glansverchroomd / mat /
glansverchroomd

wit / glansverchroomd / wit

wit / mat verchroomd / wit

wit / goudeffect / wit
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rvs geborsteld / gepolijst /
geborsteld
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Geberit Sigma80.
Een lichtend voorbeeld.
→→ Plaat verkrijgbaar in 2 kleuren.
→→ Waterbesparing: 2 spoeltoetsen.
→→ Oppervlak vervaardigd uit glas.
→→ Duurzame LED-verlichting in vijf kleuren.
→→ Elektrische spoeling met sensorgestuurde inschakelfunctie.
→→ Bekroond design.

Kleur instelbaar
Wanneer iemand de kamer betreedt, lichten twee
lichtbalken op tegen een gitzwarte achtergrond.
Spoelen doet u door met de hand een lichtbalk te
benaderen. De lengte van de balk staat symbool voor
de grote en de kleine spoeling. In sluimerstand wordt
het energieverbruik tot een minimum herleid.
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Topprestaties.
Het Geberit Omega assortiment.
Als u een bedieningsplaat voor de wc-spoeling zoekt die
echt klein is en uiterst elegant, vindt u in het Omega assortiment zeker uw gading. Waar weinig plaats is, zorgt Geberit Omega voor de nodige flexibiliteit met de innovatieve
spoelactivering. Tijdens de montage is er keuze tussen
front- of bovenbediening. Waterbesparing aan de hand van
2 spoeltoetsen is net zo goed standaard inbegrepen als de
kwalitatieve productmaterialen en duurzame oppervlakken
van topklasse.
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Geberit Omega20.
Perfecte rondingen.

25 %

Ware grootte = 25% kleiner dan een bedieningsplaat Geberit Sigma.

→→ Zes kleuren.
→→ Verbazend kleine afmetingen.
→→ Waterbesparing: 2 spoeltoetsen.
→→ Ronde toetsen met contrasterende ringen.
→→ Front- of bovenbediening.
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zwart / glansverchroomd /
zwart

glansverchroomd / mat /
glansverchroomd

wit / goudeffect / wit

mat / glansverchroomd / mat
verchroomd

wit / glansverchroomd / wit

wit / mat verchroomd / wit
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Geberit Omega30.
Klein maar fijn!

25 %

Ware grootte = 25% kleiner dan een bedieningsplaat Geberit Sigma.

→→ Zes kleuren.
→→ Wonderbaarlijk kleine maatvoering.
→→ Waterbesparing: 2 spoeltoetsen.
→→ Gemaakt van hoogwaardige kunststof.
→→ Front- of bovenbediening.
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glansverchroomd / mat /
glansverchroomd

mat / glansverchroomd / mat
verchroomd

zwart / glansverchroomd /
zwart

wit / goudeffect / wit

wit / glansverchroomd / wit

wit / mat verchroomd / wit
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Geberit Omega60.
Klein en discreet ingewerkt.

48 %

Ware grootte = 48% kleiner dan een bedieningsplaat Geberit Sigma.

→→ Vier kleuren.
→→ Oppervlak glas of metaal.
→→ Waterbesparing: 2 spoeltoetsen.
→→ Verbazend kleine afmetingen.
→→ Discreet ingewerkt in het betegelde oppervlak.
→→ Grondplaat vervaardigd uit duurzame metaallegering.
→→ Front- of bovenbediening.

geborsteld chroom
48

wit glas

zwart glas

glas umbra
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Geberit inbouwspoelreservoir.
Het beste ziet u niet.

1

2
3
4
5

Wachtbuis voor de verborgen wateraansluiting
van een Geberit AquaClean douche-wc. Ook
perfect geschikt voor installatie achteraf.
Aansluiting voor Geberit DuoFresh geurextractie.
Klok voor een waterbesparing met 2 spoeltoetsen.
Wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir.
Positie voor een elektrische aansluiting is vooraf
bepaald.

4
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De mensen die Geberit inbouwspoelreservoirs installeerden in 1964,
waren hun tijd vooruit. En dat zijn ze nog steeds: onze inbouwspoelreservoirs zijn klaar voor de normen van morgen. Geoptimaliseerd stromingsgedrag zorgt voor een grondige spoeling van de wc-pot. Innovatieve
klokken met een onderbreekbare spoeling of een spoeling met 2 hoeveelheden helpen om water te besparen. De Geberit DuoFresh geurextractie houdt de lucht zuiver en de toiletblokhouder voor inbouwspoelreservoir schoon. Dankzij de wachtbuis en elektrische punten voor de
aansluiting van een Geberit AquaClean douche-wc, vindt u een oplossing
die elke keer weer perfect comfort waarborgt.

Geberit
Sigma 12 cm (UP320)
WS10009-20110209

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

Meer nog, Geberit biedt kwaliteit van topklasse met wisselstukken die
gedurende 25 jaar worden gegarandeerd. Geen wonder dat de voorbije
50 jaar meer dan 60 miljoen Geberit UP's over de hele wereld werden
geïnstalleerd.

2

Heden ten dag zit de
spoeltechniek verborgen
zitten achter een
betegelde wand. Deze
oplossing is hygiënischer,
veiliger en zeer stabiel.
Geberit installatiesystemen maken dit mogelijk
- zelfs geurextractie
direct in de wc-pot.
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www.well-online.eu
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Fenster

Toiletten evolueren mee met hun tijd.
Elektrische aansluitingen worden de standaard.

1

2

1
2
3

Een elektrische aansluiting voor de
wc is echt niet vergezocht. U wilt
toch ook dat uw badkamer klaar is
voor de trends van de toekomst?
Geberit wc-elementen zijn klaar
voor de toekomst. Zo kan u ook
achteraf een Geberit AquaClean
monteren of een Sigma80 bedieningsplaat met gekleurde LED
lichtbalken en, desgewenst, een
spoeling zonder aanraking installeren.

→→ Miljoenen keren beproefd gedurende
50 jaar.
→→ Topscores op het WELL-rendementslabel.
→→ Wc-blokjeshouder voor wc-blokjes
(als toebehoren beschikbaar).
→→ Onderdelenzekerheid gedurende 25 jaar.
→→ Uitgerust voor de DuoFresh-geurextractie (als toebehoren beschikbaar).
→→ Volledig voorbereid voor de aansluiting
van een Geberit AquaClean douche-wc.
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Comfortabele Geberit AquaClean
Sela douche-wc.
Geberit bedieningsplaat Sigma80,
zonder aanraking.
DuoFresh geurextractie met
Sigma40 bedieningsplaat.
3
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WELL – kwaliteitskenmerk voor spaarzaam
omgaan met grondstoffen.
Herken rendement onmiddellijk.
Een klassieker bij huishoudelijke toestellen wordt
nu ook gebruikt in de sanitaire sector: het nieuwe
"waterefficiëntielabel (WELL)" maakt het makkelijker om efficiënte, waterbesparende kranen en
sanitaire uitrusting te kiezen. U ziet onmiddellijk
welke producten voldoen aan de hedendaagse
normen om waardevol water te besparen. De labels
zijn gebaseerd op de vertrouwde EU-energielabels
voor huishoudelijke toestellen. Verschillende
Geberit producten zijn reeds geclassificeerd volgens
het WELL-label. Producten voor privégebruik
moeten bijkomende voordelen bieden in de vorm
van comfortfuncties en het beschikbaar stellen van
water voor wellness-toepassingen in de woning.

Geberit
WC control (Mambo)
WS10010-20110209

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

Geberit
Sigma 12 cm (UP320)
WS10009-20110209

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

Dit label is een antwoord op het groeiende
milieubewustzijn van de consument en maakt het
makkelijker om ook in de toekomst snel de juiste
producten voor uw specifieke behoeften te kiezen.
www.well-online.eu
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www.well-online.eu
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Geberit nv
Beaulieustraat 6
1830 Machelen
België
Tel +32 2 252 01 11
Fax +32 2 251 08 67
info.be@geberit.com

BE Bedieningsplaten 2014 NL © Geberit nv

→ www.geberit.be

