
Voorbe-
reid op de 
toekomst
Stroom en water bij het toilet



Geberit installatiesystemen. De beste voor-
bereiding op de comfortwensen van morgen. 
Vandaag vraagt uw klant nog om een conventio-
neel en betrouwbaar toiletsysteem met zuinige 
2-toetsbediening. Maar morgen wenst hij  
misschien toch wat meer comfort in zijn kleinste 
kamertje, zoals een douchewc of een contactloze 
spoeling. En doordat hem dan dure ingrepen  
bespaard blijven, weet deze klant het ook te  
waarderen dat zijn toilet al is voorbereid op de  
benodigde stroom- en wateraansluitingen. Of  
het nu om nieuwbouw of om renovatie gaat: met  
de installatiesystemen van Geberit bent u een  
toekomstige wens naar meer comfort een stap 
voor. En de kans is groot dat uw klant zijn dank-
baarheid hiervoor uitdrukt in nieuwe opdrachten.
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De perfecte voorbereiding op nieuwe 
comfortwensen voor het toilet. 
Geberit installatie-elementen:  
de professionele oplossing voor 
stroom- en wateraansluitingen. 

Geberit Duofix installatie-element voor wandtoilet 
→  111.308.00.5

Geberit AquaClean 
8000/8000plus 
De geïntegreerde mantelbuis 
(positie 1) in de Geberit toilet- 
installatie-elementen maakt 
installatie achteraf met een 
onzichtbare wateraansluiting 
mogelijk. 

Geberit AquaClean Sela
Voor de onzichtbare water-
aansluiting van de Geberit 
AquaClean Sela bieden alle  
Geberit installatie-elementen 
een tweede mantelbuis  
(positie 2). Ook hierbij kan  
de douchewc achteraf worden 
gemonteerd.

Geïntegreerde mantelbuis 
voor wateraansluiting Geberit 
AquaClean
Positie voor de onzichtbare 
wateraansluiting van de  
Geberit AquaClean modellen 
8000/8000plus of voor de 
zichtbare wateraansluiting van 
de Geberit AquaClean zittingen 
4000, 5000/5000plus.

Geïntegreerde mantelbuis 
voor wateraansluiting Geberit 
AquaClean Sela 
Nieuwe positie voor de  
onzichtbare wateraansluiting 
van de douchwc Geberit  
AquaClean Sela.
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Touchfree bedieningsplaten Geberit 
Sigma10 en Sigma80 
Niet alleen in openbare gebouwen, maar 
ook in particuliere woningen winnen touch-
free bedieningsplaten terrein dankzij hun 
voordelen op het gebied van hygiëne en 
comfort. Met de stroommantelbuis (posi-
tie 3) is inbouw achteraf op ieder moment 
mogelijk.

Waar zit de stroomaansluiting?
Een sticker op het serviceluikje geeft 
precies aan waar de mantelbuizen voor 
watertoevoer en stroomaansluiting zitten, 
zodat u niets hoeft open te breken om ze 
te vinden. 

De onopvallende allrounder
Het nieuwe Geberit installatie-element voor wandtoiletten is van alle markten thuis.
De typen Geberit Duofix en Geberit GIS zijn beiden standaard voorzien van:
– mantelbuizen voor watertoevoer van een Geberit AquaClean douchewc;
– een positie voor een onzichtbare stroomaansluiting.

Zo biedt u uw klant de beste voorbereiding op nieuwe comfortwensen, met onzichtbare 
aansluitingen voor water en stroom. Alles is klaar voor de toekomst, tegen slechts  
geringe meerkosten.

Positie voor onzichtbare  
stroomaansluiting 
Op deze positie kan een elektromantelbuis 
worden aangebracht die latere montage 
van een douchewc mogelijk maakt, al dan 
niet in combinatie met een bedieningsplaat 
met stroomaansluiting. Zo dekt u alles af. 
Indien de Geberit Sigma80 bedienings-
plaat wordt gecombineerd met de Geberit 
AquaClean Sela douchewc dienen elektra- 
en mantelbuis beide op positie 3 gemon-
teerd te worden. Scan de QR-code voor 
meer informatie.

Positie voor zichtbare  
stroomaansluiting
Verleg de elektromantelbuis naar deze 
positie om latere montage mogelijk te 
maken van een stopcontact waarop een 
douchewc zitting kan worden aangesloten.

3 4

Voor meer informatie over  
Geberit Duofix ga naar

→  www.geberit.nl



Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Postbus 668
3430 AR Nieuwegein

T 030-6057700
F 030-6053392
info.nl@geberit.com 

→  www.geberit.nl
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Contactgegevens:




