
Voor een 
goede 
afl oop 
 Afvoergarnituren en reukafsluiters
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Veilige werking met esthetiek
Of het nu gaat over de afvoer in inloop-
douches, automatische badgarnituren, 
reukafsluiters voor douchebak of 
wastafelreukafsluiters met doorstroom-
principe, de Geberit garnituren staan 
borg voor een veilige werking en blinken 
uit door hun hoogwaardige techniek.

Daarenboven garanderen alle Geberit 
afvoergarnituren een ongekend 
akoestisch comfort in je badkamer.



Tegenwoordig zijn inloopdouches 
enorm populair. Maar vaak is de 
waterafvoer in de douche een 
visueel storend element. Met het 
innovatieve douche-element van 
Geberit is dit probleem opgelost. 
Dit element integreert de afvoer in 
de wand en kan in combinatie met 
de beproefde installatiesystemen 
van Geberit worden geïnstalleerd.
Het resultaat: een mooie ononder-
broken vloer die eenvoudig schoon 
te maken is.
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1 De decoratieve sierplaat
De decoratieve sierplaat valt op door zijn 

geraffi  neerde afwerking en biedt een 

discrete aanblik.

2  Reukafsluiter
De afvoer met reukafsluiter blijft 

toegankelijk voor reiniging.

3, 4, 5 en 6  Sierplaten
Een mooie sierplaat verhult de afvoer op 

elegante wijze (4 uitvoeringen mogelijk).

Innovatieve wandafvoer voor 
inloopdouches



De reukafsluiter met een hoog 
afvoerdebiet (0,85 l/s) wordt in de 
wand geïntegreerd. De sierplaat 
met een hoogte van 8 cm en een 
breedte van 25 cm is verkrijgbaar 
in verschillende kleuren. Er is er 
zelfs één om te betegelen.
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1 Een mooie sierplaat
verhult de afvoer op elegante wijze 

(4 uitvoeringen mogelijk).

2  Duofi x hoog en laag element
Duofi x, gekend voor de montage van 

sanitaire wanden ter plaatse (hoog en 

laag element).

3  Sanbloc 
Sanbloc gekend voor de montage in 

metselwerk.

4 GIS
GIS, gekend voor de prefab van 

sanitaire wanden (vb. wc en wastafel).

5  Unifl ex
Hoekopstelling of metselwerk.

Geberit douche-elementen 
Geberit Duofi x, Sanbloc, GIS en Unifl ex



Deze douchegoot koppelt een 
hoog afvoerdebiet (0,85 l/s) aan 
een minimale inbouwhoogte 
(10 cm). Ze is verkrijgbaar in 
6 lengtes van 70 tot 120 cm. 
De sierplaat is standaard verkrijg-
baar in roestvrij staal. Betegelen 
of voorzien van een eigen 
afwerkingscreatie (hout, hars, ...) 
is ook mogelijk. De 4 bevestigings-
stangen worden na het gieten van 
de chape verwijderd om contact-
geluidsoverdracht via deze weg uit 
te sluiten. De waterdichting komt 
net onder de tegels.
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1  Mooi design
De douchegoot  kan zowel tegen een 

muur als in het midden van de doucheruim-

te worden ingebouwd.

2  Uitvoering
De uitvoering om in te werken in een 

vlakke bodem.

3  Uitvoering
De uitvoering om tegen de achterliggende 

muur aan te werken.

Geberit douchegoot 
Met geluidsontkoppeling 



Net onder de tegels komt de 
dichtingsfolie, 50 x 50 cm, die door 
middel van dunbedmortel wordt 
verbonden met het vloerputje. 
Voor de verdere afwerking van de 
doucheruimte wordt folie, geschikt 
voor verwerking met dunbed-
mortel gebruikt of afdichtende 
specie die in de handel verkrijg-
baar is. Het waterslot is 5 cm zoals 
de norm voorschrijft. Behalve het 
standaardrooster, 10 x 10 cm, in 
roestvrij staal, is er de keuze uit 
verschillende designroosters.
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1  Designroosters
Behalve het meegeleverde stan-

daardrooster zijn er verschillende 

designroosters beschikbaar.

2  Klein afvoerdebiet
Een afvoerdebiet van 0,45 l/s bij min. 

inbouwhoogte van 9,5 cm.

3  Groter afvoerdebiet
Een afvoerdebiet van 0,74 l/s bij max. 

inbouwhoogte van 19,5 cm.

4  Standaard rooster
10 x 10 cm, in roestvrij staal.

Geberit vloerputje voor inloopdouche



Voor diegenen die zweren bij de 
vertrouwde douchebak heeft 
Geberit een ruim aanbod van 
reukafsluiters. Het neutrale design 
van het sierplaatje maakt ze univer-
seel en passend in elke badkamer. 
De reukafsluiters zijn snel en 
eenvoudig te reinigen.
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1  Douchegarnituren
Voor elke afvoeropening (52 mm, 62 mm 

en 90 mm) in de douche heeft Geberit de 

geschikte douchegarnituur.

2  Reiniging
Douchegarnituur met reinigingsmogelijk-

heid (opening 52 mm).

3  Reiniging
Vlotte bereikbaarheid van de afvoer-

leiding (opening 90 mm).

Geberit reukafsluiters voor douches



Geberit heeft badgarnituren voor 
een kleine afvoeropenening 
(52 mm) en voor een grote afvoer-
opening (90 mm) in het bad. Zelfs 
garnituren waarbij het bad wordt 
gevuld door een uitloop ter hoogte 
van de overloopopening. En de 
PushControl, het badgarnituur dat 
behalve zijn mooi design belang-
rijke innovaties brengt: bediening 
met een drukknop die gevat zit in 
een sierlijke rozet. Deze rozet is 
zo ondiep dat de ba(a)d(st)er er 
zonder ongemak met de rug tegen 
leunen kan.
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1  Optimaal badcomfort
PushControl staat garant voor optimaal 

badcomfort: een druk op de knop opent 

of sluit het badgarnituur.

2  Met draaiknop
De uitvoering met een draaiknop voor 

openen en sluiten.

3  Met badvulling
De uitvoering met badvulling aan de 

overloopopening.

Een ruim aanbod van badgarnituren



Geberit brengt met de reukafsluiter 
voor wastafel een geslaagde 
combinatie van techniek en design. 
De reukafsluiter is zelfreinigend en 
de fraaie vormgeving herbergt een 
waterslot van 7,5 cm. Hiermee is 
de norm met 50% overtroff en, een 
echte aanrader onder elke wastafel 
of handwasbakje ! In een badkamer-
meubel heeft de opbergruimte 
onder de waskom prioriteit op het 
design, ook hier biedt Geberit een 
oplossing met het meubelmodel.
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1  Universeel
Universeel met aantrekkelijk design 

onder de waskom.

2  Plaatsbesparend
De reukafsluiter die plaats bespaart in het 

badkamermeubel.

3  Ook in het wit
De typische reukafsluiter voor wastafel 

oogt ook mooi in witte kleur.

Elegant onder de wastafel of 
plaatsbesparend in een meubel



Naast het typische reukafsluiter-
model voor wastafels heeft Geberit 
uitvoeringen om in wanden in te 
werken. Wit, glansverchroomd 
en roestvrij staal, deze drie uitvoe-
ringen van de afdekplaat creëren 
een aantrekkelijk design, zeker 
indien de ruimte onder de wastafel 
belangrijk is, zoals voor rolstoel-
gebruikers.



19

3

1

2

1  Waarom de reukafsluiter niet integre-
ren in de wand ?

2  De ruwbouwdoos om in te metselen in 
de muur.

3  Montage
Eenvoudige installatie met Geberit 

montage-elementen voor wastafel.

In de muur
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om te tegelen verkrijgbaar in verschillende kleuren

1  Duofi x montage-element
Duofi x montage-element voor inloopdou-

che met wandafvoer, geschikt voor 

inbouw- als opbouwkranen - afvoer: links, 

rechts of vooraan in het midden

 → Te bestellen art. nr. 111.731.00.1 (hoog)

 → Te bestellen art. nr. 111.743.00.1 (laag)

2  Sanbloc montage-element
Sanbloc montage-element voor inloop-

douche, met wandafvoer  - afvoer: links, 

rechts of vooraan in het midden

 → Te bestellen art. nr. 440.733.00.1

3  GIS montage-element
GIS montage-element voor inloopdouche, 

met wandafvoer  - afvoer: links, rechts of 

vooraan in het midden

 → Te bestellen art. nr. 461.731.00.1

4  Unifl ex montage-element
Unifl ex montage-element voor inloopdou-

che, met wandafvoer geschikt voor 

inbouw- als opbouwkranen - afvoer: links, 

rechts of vooraan in het midden

 → Te bestellen art. nr. 154.222.00.1

5  Sierplaat
Sierplaat voor montage-element voor 

inloopdouche

 → Te bestellen art. nr.
om te tegelen 154.330.00.1
alpien wit 154.330.11.1
glansverchroomd 154.330.21.1
roestvrij staal 154.330.FW.1

Montage-elementen voor 
inloopdouche, met wandafvoer
Duofi x, Sanbloc, GIS en Unifl ex

Technische informatie
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1  Douchegoot, vlakke inbouw
l  art. nr.

70 cm  154.100.00.1

80 cm  154.101.00.1

90 cm  154.102.00.1

100 cm  154.103.00.1

110 cm  154.130.00.1

120 cm  154.131.00.1

2  Douchegoot, inbouw onder hoek
l  art. nr.

70 cm  154.105.00.1

80 cm  154.106.00.1

90 cm  154.107.00.1

100 cm  154.108.00.1

110 cm  154.135.00.1

120 cm  154.136.00.1

3  Sierplaat voor douchegoot,
roestvrij staal
L  art. nr.

70 cm  154.350.00.1

80 cm  154.351.00.1

90 cm  154.352.00.1

100 cm  154.353.00.1

110 cm  154.354.00.1

120 cm  154.355.00.1

4  Sierplaat voor douchegoot,
om te betegelen
L  art. nr.

70 cm  154.360.00.1

80 cm  154.361.00.1

90 cm  154.362.00.1

100 cm  154.363.00.1

110 cm  154.356.00.1

120 cm  154.357.00.1

creatieve set te gebruiken voor een 

afwerking met hars, hout, ...

  art. nr.

  154.299.00.1

Douchegoot
Technische informatie
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1  Vloerputje voor inloopdouche 
vloerputje met horizontale afvoer, 

Ø 40/50, rooster 10 x 10 cm en dichtings-

folie (50 x 50 cm) voor dunbedmortel

  art. nr.

  154.000.00.1

2  Standaardrooster
10 x 10 cm, rvs, om te schroeven

  art. nr.

  154.300.00.1

3  Rooster, 10 x 10 cm, rvs
model  art. nr.

1  154.301.00.1

2  154.302.00.1

3  154.303.00.1

4  154.304.00.1  

5  154.305.00.1

6  154.306.00.1

4  Reukafsluiter  voor douche 

glansverchroomd

afvoeropening art. nr.

in douchebak

52 mm  150.681.21.1

62 mm  150.686.21.1

90 mm  150.671.21.1

Vloerputje
Technische informatie
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standaard brede baden hoge baden

1 PushControl (52 mm)
Badgarnituur met drukbediening - 

glansverchroomd (afvoeropening in bad: 

52 mm)

model  art. nr.

standaard 150.750.21.1

brede baden 150.751.21.1

hoge baden 150.752.21.1

2 Badgarnituur (52 mm)
Badgarnituur - glansverchroomd - 

afvoeropening in bad: 52 mm

model  art. nr.

standaard 150.650.21.1

grote baden 150.651.21.1

met vulling via overloop

model  art. nr.

standaard 150.627.21.1

grote baden 150.628.21.1

3 Badgarnituur (90 mm) 
Badgarnituur - glansverchroomd - 

afvoeropening in bad: 90 mm

model  art. nr.

standaard 150.950.21.1

grote baden 150.951.21.1

met vulling via overloop

model  art. nr.

standaard 150.927.21.1

grote baden 150.928.21.1

4 Beluchter
Beluchter voor toevoerleiding van 

badgarnituur met vulling via overloop - 

met  glansverchroomd afdekkapje

  art. nr.

  150.826.21.1

Badgarnituren
Technische informatie
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1 Reukafsluiter voor wastafel 
alpien wit

d  art. nr.

32 mm  151.034.11.1

40 mm  151.035.11.1

glansverchroomd

d  art. nr.

32 mm  151.034.21.1

40 mm  151.035.21.1

2 Reukafsluiter voor wastafel - meubel-
model -
 alpien wit

  art. nr.

  151.107.11.1

3 Inbouwreukafsluiter met afdekplaat en 
aansluitbocht
  art. nr.

alpien wit 151.120.11.1

glansverchroomd 151.120.21.1

roestvrij staal 151.121.00.1

4 Transparante overloopbuis en 
verchroomd rooster
  art. nr.

  240.648.00.1

Reukafsluiters wastafels
Technische informatie
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Voordelen van de Geberit 
reukafsluiters

Technische informatie

Bestand tegen hoge temperaturen
Elke reukafsluiter is zo ontworpen 

dat hoge temperaturen van het 

afvalwater geen invloed hebben op 

de levensduur.

Hoog waterslot
Geberit respecteert of is zelfs beter 

dan de norm die een waterslot van 5 

cm eist.

Bestand tegen vele chemicaliën
Alhoewel ze bedoeld zijn voor 

huishoudelijk afvalwater zijn ze ook 

bestand tegen toevallige onge-

lukjes in de badkamer. Denk maar 

aan het omverduwen van een fl esje 

acetonhoudende vloeistof.

Geen vuilafzetting, wel zelfreini-
gend
Elke reukafsluiter is zelfreinigend 

om verstopping, bijvoorbeeld door 

zeepresten te vermijden.





Geberit nv
Beaulieustraat 6
1830 Machelen

T +32 2 252 01 11
F +32 2 251 08 67
info.be@geberit.com

→  www.geberit.be
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