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Side 2

Zo klinkt Know-How Installed

Het Geberit inbouwreservoir – het resultaat van 40 jaar kennis en ervaring
Het Geberit inbouwreservoir is door ons door de
jaren heen middels aanpassing van kleine, maar
uiterst ingenieuze details, steeds verder vervolmaakt.
Het resultaat is een uiterst betrouwbaar reservoir
dat zich snel en eenvoudig laat installeren, zeker als
u zich laat leiden door ‘het geluid’ van onze inbouwreservoirs. En… gereedschap is niet meer nodig!
Met een Geberit inbouwreservoir verzekert u zich
van absolute topkwaliteit. Niets wordt door ons aan

het toeval overgelaten. Ieder detail – hoe klein ook –
wordt door ons keer op keer kritisch onder de loep
genomen, getest en waar mogelijk verder verbeterd.
Iets dat u in de dagelijkse praktijk bij de installatie van
ons inbouwreservoir zeker zult merken, want we hebben met name rekening gehouden met uw wensen
ten aanzien van een snelle vakkundige installatie.
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Side 4

Zo klinkt een snelle
vakkundige installatie

>click<

De speciale Geberit sparingsklos met uitbreekpunten
voor een snelle en zekere installatie van de
bedieningsplaat
Een Geberit inbouwreservoir is dusdanig geconstrueerd dat
installatie- en onderhoudswerkzaamheden eenvoudig door u
zijn uit te voeren. Zo kunnen de zijkanten van de sparingsklos
eenvoudig met de hand worden ingekort. Zonder dat u moet
snijden of zagen. Iets dat niet alleen resulteert in een betere en
snellere verwerking, maar ook nog eens een nauwkeurige,
vlakke rand garandeert. Wel zo makkelijk als u toegang tot het
binnenwerk nodig heeft om de vlotterkraan of het spoelsysteem
aan te sluiten of te verwijderen. Zonder dat daarvoor gereedschap nodig is!

>click<

Met een ‘klik’ bevestigt u de watertoevoer op eenvoudige wijze
aan het reservoir. Een rubberen dichtingsring sluit het
hermetisch af en voorkomt lekkage. Ook de afstandhouders
van de bedieningsplaat worden gemakkelijk op hun plaats
‘geklikt’, zonder dat u deze vooraf op maat moet maken. Slechts
enkele voorbeelden die het unieke karakter van het Geberit
inbouwreservoir onderstrepen. Eigenschappen die garant staan
voor een snelle vakkundige installatie.
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Side 6

Zo klinkt comfort

Om alle individuele onderdelen zo stil mogelijk te laten functioneren, gebruiken we een
akoestische camera die elke geluidsbron kan vaststellen.

De Geberit vlotterkraan garandeert een
geruisloze werking
Onze unieke vlotterkraan Unifill is de perfecte keuze voor ieder
reservoir en is uiteraard standaard terug te vinden in het Geberit
inbouwreservoir. Een vlotterkraan die al meer dan 15 miljoen
keer is geïnstalleerd en de voorkeur geniet van zowel installateurs
als keramiekfabrikanten.

>sssssssssshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh<

De vlotterkraan is ongetwijfeld het meest gecompliceerde
onderdeel van een reservoir. Intensieve tests in onze laboratoria
met verschillende vlotterkranen hebben een aantal oorzaken
van ongewenst geluid kunnen onderscheiden. Iets dat geleid
heeft tot de ontwikkeling van een speciale waterinlaat in onze
Unifill vlotterkraan, die geluid in de watertoevoer geen schijn
van kans geeft. Daarnaast zorgt een verlengde verticale buis er
bovendien voor dat het reservoir onder het waterniveau wordt
(bij)gevuld, wat een geruisloze werking van onze vlotterkraan
garandeert.
Ter vervolmaking hebben we onze bedieningsplaten op
rubberen doppen gemonteerd die ook nog het geluid van de
mechanische onderdelen dempen wanneer de bedieningsplaat
wordt ingedrukt.
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Side 8

Zo klinkt betrouwbaarheid

>psssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii<

Zo klinkt een reservoir dat op waterdichtheid is getest
Onze reservoirs vormen het hart van onze inbouwreservoirs en dienen derhalve aan maximale
kwaliteitseisen te voldoen. Zo wordt het reservoir
uit één stuk geblazen en wordt ieder reservoir –
individueel – onder druk getest op waterdichtheid.
Het voordeel van een reservoir dat uit één stuk is
geblazen is dat het overal even sterk is en dat er
geen lasnaden zijn. Iets dat de kans op lekkages tot

een minimum reduceert. Desondanks testen wij
onze reservoirs altijd onder druk op waterdichtheid,
zodat water alleen daar stroomt waar het mag
stromen. Onze reservoirs zijn bovendien dusdanig
ontworpen dat ook druk van buitenaf zonder
problemen wordt weerstaan. Inwendig aangebrachte
verstevigingen verzekeren namelijk dat een leeg
reservoir – tijdens de installatie – niet vervormt.
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Side 10

Zo klinkt integratie

Zo klinkt Geberit Mepla als het eenvoudig en veilig in
de wateraansluiting klikt

>tschk<

Integratie van technologie en installatiesystemen is een
belangrijke drijfveer in de ontwikkeling van nieuwe producten
en systemen. Zo maakt onze speciale MeplaFix technologie het
nog makkelijker om een Geberit Mepla waterleidingsysteem
aan te sluiten op het inbouwreservoir. Een watertoevoerleiding
kan hierdoor snel en eenvoudig met de hand op het reservoir
aangesloten worden. Gereedschap is niet nodig. De buis ‘klikt’
in de fitting en een rubberen dichtingsring binnenin voorkomt
lekkages. Natuurlijk hebben we alles zo ontworpen dat ook
ieder ander leidingsysteem – middels een adapter – is aan te
sluiten. Ook de verbinding met de hoekstopkraan in het
reservoir is bijzonder gemakkelijk; gewoon even aandraaien
met de hand!
Integratie betekent voor ons dat we onze producten in een
breder perspectief bekijken. We houden ons niet alleen bezig
met het installatieproces en de synergie van onze producten,
maar we denken ook aan de eindgebruiker. Zo is bijvoorbeeld
de spoelhoeveelheid van ieder reservoir naar eigen wens
instelbaar. Een interessant uitgangspunt als het over waterbesparing gaat. Dit alles maakt ons inbouwreservoir aantrekkelijk
voor zowel eindgebruikers, installateurs als ontwerpers.
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Perfect passend en een rotsvast resultaat
De snelste manier naar een snelle vakkundige installatie van ons
inbouwreservoir realiseert u met Geberit Duofix. Het Duofix frame laat
zich eenvoudig monteren middels twee bevestigingspunten op de vloer
en twee tegen de wand. Dit verzekert u van een uiterst stabiele en
rotsvaste bevestiging van het toilet. Uiteraard biedt Geberit een
passende oplossing voor elke installatie én iedere situatie. Of het nu gaat
om nat- of droogbouw of om een installatie voor, achter of in de wand.
Geberit biedt complete oplossingen die jarenlang meegaan.

Zo klinkt stabiliteit

GIS / GIS easy:
Het GIS systeem is uiterst flexibel en kan gebruikt
worden om iedere denkbare badkamerindeling te
realiseren. GIS is ideaal voor grootschalige projecten
omdat het systeem zich bij uitstek leent voor
prefabricage. Met GIS easy gaat Geberit zelfs nog
een stap verder door kant-en-klare prefab modules
– in alle denkbare maatvoeringen – aan te bieden.

Duofix:
Duofix is het meest solide en betrouwbare systeem
voor droge wandoplossingen. Met slechts vier
bevestigingspunten combineert het een snelle en
gemakkelijke installatie met optimale stabiliteit.
Duofix is bovendien de juiste keuze voor een
geluidsarme en brandveilige installatie.

Kombifix:
Kombifix is de oplossing die speciaal ontwikkeld is
voor massieve constructies. In de loop der jaren
heeft Kombifix zichzelf bewezen als een zeer betrouwbaar voorzetwandsysteem.

Sanbloc:
Sanbloc is multifunctioneel. Dit systeem is geschikt
voor zowel nat- als droogbouwconstructies en is
voor installaties vóór, achter en in de wand. Daarnaast voldoet het systeem aan alle eisen ten aanzien van geluids- en brandbescherming.
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>mmhhh<

Ook na installatie steelt het inbouwreservoir
de show in de badkamer

Met een Geberit inbouwreservoir beschikt u niet
alleen over een uiterst betrouwbaar systeem, maar
ook over een oplossing die tot de verbeelding spreekt.
Zoals gezegd; wij besteden aandacht aan ieder
detail, hoe klein ook; dat is wat ons inbouwreservoir
bijzonder maakt!
Als het reservoir eenmaal geïnstalleerd is, dan is de
Geberit bedieningsplaat het enige dat u nog van ons
ziet. Vanzelfsprekend is ook die ontworpen voor het
hoogst mogelijke comfort, zonder het design van de

bedieningsplaat te kort te doen. Een dempingrubber
zorgt bovendien voor optimaal en geruisloos
gebruikscomfort.
Onze bedieningsplaten luisteren naar swingende
namen als Twist, Rumba, Samba, Tango en Mambo.
Ze hebben elk een andere vormgeving en zijn
leverbaar in een grote reeks fraaie materialen en
kleuren. Onze bedieningsplaten kunnen met recht
‘de finishing touch’ van iedere badkamer en elk toilet
genoemd worden.

Rumba

Samba

Tango

Mambo

