
De fi nale toets
Geberit bedieningsplaten





Perfect passend
Op het gebied van sanitaire installatietechniek is 
Geberit Europa’s onbetwiste marktleider. Al sinds 
1874 staan wij synoniem voor kwaliteit, installatie-
gemak en technische kennis. En ook als het gaat 
om productdesign lopen wij voorop. 
Het bewijs daarvan vind je in deze brochure, 
waarin wij je kennis laten maken met onze 
bedieningsplaten.



Sigma40

Geberit Sigma40 bedieningsplaat : 
enkel Geberit DuoFresh ! 

Art. nr.  
 → 115.600.KQ.1 (wit)
 → 115.600.KR.1 (zwart)

Heradem 

Het nieuwe Geberit DuoFresh wc-systeem 
brengt een frisse bries in je badkamer.  
Het geheim zit verborgen in de muur.  
Met een eenvoudige druk op de toets 
bovenop de bedieningsplaat wordt het geur-
extractie-apparaat geactiveerd, dat de lucht 

met de actieve koolfilter zuivert en opnieuw 
in de wc-ruimte stuwt. Deze oplossing 
doet beter dan een luchtverfrisser die de 
stank verhult of dan de conventionele 
ventilatiesystemen die de overlast eerst in 
de wc-ruimte verspreiden.

Geberit Duofi x montage-element voor Geberit DuoFresh

Art. nr.  
 → 111.370.00.5





wc-blokjeshouder

voor een UP320 inbouwspoelreservoir.

Art. nr.  
 → 115.612.00.1

Geberit wc-blokjeshouder
Open plaat, blokje plaatsen, plaat dicht

* Geberit raadt aan om enkel blauwe blokjes te gebruiken.

Sigma10 Sigma20 Sigma50

Iedereen kent wel het wc-blokje in een 
houdertje onder de spoelrand van de wc-pot.  
Is dit mooi ? Hygiënisch ?

Nu kunnen gebruikers van een hang-wc met 
inbouwspoelreservoir het oude houdertje 
vervangen door een hygiënisch en uiterst 
slim toestelletje van Geberit. 
De Geberit wc-blokjeshouder is een houder, 
geschikt voor blauwe* wc-blokjes, die zich 
onder de waterspiegel in het spoelreservoir 
bevindt. Het wc-blokje dat langzaam oplost in 
het spoelwater ontsmet niet alleen de wc-pot 

maar ook de spoelrand. Deze 
wc-blokjeshouder, enkel compatibel met 
Geberit Sigma10,  Sigma20 en Sigma50 
bedieningsplaten, is eenvoudig in gebruik: 
open plaat, blokje plaatsen en plaat dicht.

De elegante Sigma bedieningsplaten passen 
op alle Geberit inbouwspoelreservoirs 
(Duofi x, GIS, Sanbloc en Systemfi x) met front-
bediening die op de markt zijn vanaf 2000.





Design in alle discretie

De nieuwe Sigma60 is een metalen 
bedieningsplaat in geborsteld chroom die 
als unieke eigenschap heeft, dat de toetsen 
gelijk met de tegels of afwerking van je 

Sigma60

is een metalen bedieningsplaat in geborsteld chroom met 
2 toetsen.

 → Afmetingen van deze bedieningsplaat: 
22,1 x 13,9 cm.

badkamer- of toiletmuur komen. Kortom: 
geen boord meer rond de plaat, maar een 
verrassend stijlvolle oppervlakte voor een 
nog gemakkelijkere schoonmaak.

Art. nr.  plaat  
 → 115.792.GH.1 metaal in geborsteld chroom 





Sigma50

is een metalen bedieningsplaat met 2 toetsen in 
geborsteld chroom. De plaat is dankzij het inlegsel 
personaliseerbaar.

 → Afmetingen van deze bedieningsplaat: 
24,6 x 16,4 cm.

Mooi hedendaags design

Art. nr.   Inlegsel
 → 115.788.00.1 te ontwerpen
 → 115.788.11.1 PMMA alpien wit (plexiglas)
 → 115.788.DW.1 PMMA gitzwart RAL 9005 (plexiglas)
 → 115.788.EP.1 PMMA pergamon (plexiglas)
 → 115.788.GH.1 geborsteld chroom
 → 115.788.SC.1 wit satijnglas met koren motief 
 → 115.788.SD.1 spiegelend rookglas
 → 115.788.SE.1 groen satijnglas

Een badkamer moet jouw persoonlijke stijl 
weerspiegelen. De inlegsels voor onze 
discrete en stijlvolle bedienings-
platen zijn verkrijgbaar in diverse kleuren. 
Kies er eentje die precies past bij jouw bad-
kamer. De Sigma50 bedieningsplaat geeft je 
de vrijheid een hoogst persoonlijk design te 
creëren dat perfect past in jouw badkamer-
decor. 

Maak je dus geen zorgen indien de stenen 
gootsteen waarop je verliefd bent geworden 
niet past in je badkamer. Gebruik voor het 
inlegsel van de bedieningsplaat het materiaal 
van je eigen keuze. Met de Sigma50 heb je 
slechts één beperking: je eigen verbeelding.





Sigma20

is een kunststoff en bedieningsplaat met 2 toetsen 
voor grote en kleine spoeling. 

Afmetingen van deze bedieningsplaat: 
24,6 x 16,4 cm.

Discrete luxe

art. nr. plaat ringen toetsen
 → 115.778.KH.1 glansverchroomd mat verchroomd glansverchroomd
 → 115.778.KJ.1 wit glansverchroomd wit
 → 115.778.KK.1 wit goudeffect wit
 → 115.778.KL.1 wit¢ mat verchroomd mat verchroomd
 → 115.778.KM.1 zwart glansverchroomd zwart
 → 115.778.KN.1 mat verchroomd glansverchroomd mat verchroomd

Na je bezoek aan de toonzaal heb je onge-
twijfeld inspiratie voor je toilet of badkamer 
opgedaan. Met deze brochure kan je ons 
aanbod nog eens bekijken. 

En omdat al onze bedieningsplaten op ware 
grootte afgebeeld zijn, kan je thuis meteen 
zien dewelke het best bij jouw toilet- of 
badkamerinrichting past.





Sigma10

is een kunststoffen bedieningsplaat met één toets. 

Afmetingen van deze bedieningsplaat: 
24,6 x 16,4 cm.

Thuis in je huis

art. nr. plaat ringen toetsen
 → 115.758.KH.1  glansverchroomd mat verchroomd glansverchroomd 
 → 115.758.KJ.1 wit glansverchroomd  wit
 → 115.758.KK.1 wit goudeffect wit
 → 115.758.KL.1 wit mat verchroomd mat verchroomd 
 → 115.758.KM.1  zwart glansverchroomd  zwart
 → 115.758.KN.1  mat verchroomd glansverchroomd mat verchroomd  

De Sigma10 bedieningsplaat sluit qua stijl 
en vormgeving naadloos aan bij de huidige 
trends in badkamerdesign. Hun design-
fl exibiliteit schept meer creatieve moge-
lijkheden, onafhankelijk van de afmetingen 

van de ruimte waarover je beschikt. En vooral 
wanneer je badkamer klein lijkt, zal je nieuwe 
badkamer er groter en moderner uitzien, 
dankzij het inbouwspoelreservoir en de 
Sigma10 bedieningsplaat.





Tango

is een metalen bedieningsplaat met spoel/stop toets. 
De bedieningsplaat is uitermate geschikt als 
bescherming tegen vandalisme.

Afmetingen van deze bedieningsplaat: 
24,6 x 16,4 cm.

Universeel

Art. nr.  plaat
 → 115.760.11.1 alpien wit
 → 115.760.21.1 glansverchroomd
 → 115.760.45.1 verguld
 → 115.760.46.1 mat verchroomd
 → 115.760.DT.1 edelmessing kleur
 → 115.760.EP.1 pergamon
 → 115.760.GM.1 satinox
 → 115.760.HC.1 palladium mat
 → 115.760.KA.1 glansverchroomd, toets: mat verchroomd

Elk van onze bedieningsplaten is geschikt voor 
gebruik op inbouwspoelreservoirs van Geberit met 
frontbediening. Duofi x, Sanbloc, GIS en Systemfi x 
zijn stuk voor stuk inbouwspoelreservoirs die 
wereldwijd al miljoenen malen geplaatst zijn in 

toiletten, badkamers en openbare sanitaire 
ruimten. Niet zonder reden natuurlijk. 
Het Geberit inbouwspoelreservoir biedt naast 
snelle montage ook nog eens een goede 
toegankelijkheid voor onderhoud. 





Mambo

is een roestvrij stalen bedieningsplaat met spoel/stop 
toets. De bedieningsplaat is uitermate geschikt als 
bescherming tegen vandalisme.

Afmetingen van deze bedieningsplaat: 
24,6 x 16,4 cm.

Know-How Installed

Art. nr.  plaat  
 → 115.751.00.1 roestvrij staal   

Onze Mambo serie is misschien wel het meest 
sprekende voorbeeld van de kennis die wij in onze 
producten steken. Behalve als bedieningsplaat 
leveren wij de Mambo ook met frontbediening 
voor automatische wc-spoeling met infrarood-
detectie, zowel voor toilet als voor urinoir. 

Nadat je het toilet of urinoir verlaat, start het 
spoelen, zonder dat je daar ook maar één vinger 
voor hoeft uit te steken. Dit is bijzonder 
hygiënisch, en de ideale oplossing voor het 
geval je, om wat voor reden dan ook, moeite hebt 
met het bedienen van je toilet... of gewoon 
vergeetachtig bent.





Oneindige creatieve mogelijkheden

Rumba

is een kunststoff en bedieningsplaat met spoel/stop toets. 
Hiermee kan je de spoeling, indien gewenst, onderbreken.

Afmetingen van deze bedieningsplaat: 
24,6 x 16,4 cm.

Art. nr.   plaat
 → 115.750.11.1 alpien wit
 → 115.750.21.1 glansverchroomd
 → 115.750.46.1 mat verchroomd
 → 115.750.CG.1 manhattan
 → 115.750.DT.1 edelmessing kleur
 → 115.750.DW.1 gitzwart RAL 9005
 → 115.750.EP.1 pergamon
 → 115.750.GM.1 satinox
 → 115.750.KB.1 glansverchroomd, toets: onregelmatige structuur

De Geberit hang-wc-oplossingen bieden jou de 
gelegenheid met een schone lei te beginnen aan 
de creatie van de badkamer waarvan je altijd hebt 
gedroomd. De Geberit bedieningsplaten stralen
kwaliteit en luxe uit. Wij verbergen leidingen, 
spoelreservoirs en andere minder fraaie 

elementen, zodat je je kan focussen op het 
ontwerp van een verbluff end mooie badkamer. 

Inbouw impliceert heus niet ontoegankelijkheid. 
Elk element is zodanig geconcipieerd dat het 
makkelijk bereikbaar is voor onderhoudswerken.





Bolero

is een kunststoffen bedieningsplaat met 2 toetsen voor 
grote en kleine spoeling. 

Afmetingen van deze bedieningsplaat: 
24,6 x 16,4 cm.

Kleur bekennen

Art. nr.  plaat
 → 115.777.11.1 alpien wit
 → 115.777.21.1 glansverchroomd
 → 115.777.46.1 mat verchroomd
 → 115.777.CG.1 manhattan
 → 115.777.DT.1 edelmessing kleur
 → 115.777.DW.1 gitzwart RAL 9005
 → 115.777.EP.1 pergamon 
 → 115.777.GM.1 satinox
 → 115.777.KB.1 glansverchroomd, toetsen : onregelmatige structuur

Met deze strakke twee-toetsen-bedienings-
plaat, die leverbaar is in een ruim kleuren-
palet, is de keuzemogelijkheid voor het 
design compleet. Bij elk ontwerp van een 
badkamer of toilet kan je nu een passende 
plaat kiezen. 

Alle bedieningsplaten voor frontbediening 
hebben hetzelfde formaat: 24,6 cm breed 
x 16,4 cm hoog, behalve de Sigma60, en zijn 
hierdoor ook heel gemakkelijk onderling te 
wisselen. Welke oplossing je ook kiest, je kan 
altijd voor de bedieningsplaat kiezen waarvan 
het design het best bij jou past.





Samba

is een kunststoffen bedieningsplaat met 2 toetsen 
voor grote en kleine spoeling.   

Afmetingen van deze bedieningsplaat: 
24,6 x 16,4 cm.

Lust voor het oog

Art. nr.  plaat
 → 115.770.11.1 alpien wit
 → 115.770.21.1 glansverchroomd
 → 115.770.46.1 mat verchroomd 
 → 115.770.CG.1 manhattan
 → 115.770.DT.1 edelmessing kleur
 → 115.770.DW.1 gitzwart RAL 9005
 → 115.770.EP.1 pergamon
 → 115.770.GM.1 satinox
 → 115.770.KB.1 glansverchroomd, toetsen : onregelmatige structuur

De Samba bedieningsplaat sluit qua stijl en 
vormgeving naadloos aan bij de huidige 
trends in badkamerdesign. 
De bedieningsplaat is vervaardigd uit 
hoogwaardige kunststof en laat daardoor 

aan kwaliteit niets te wensen over. 
Tel daarbij de luxe-uitstraling op en je snapt 
dat ook deze bedieningsplaat een waar 
juweeltje is.





Kappa21

82/98 cm

Kappa21

is een kunststoffen bedieningsplaat met 2 toetsen.

Afmetingen van deze bedieningsplaat:
21,3 x 14,2 cm.

Voor lage elementen (hoogte van 82 of 98 cm)

Voor de lage elementen (hoogte van 82 of 
98 cm), bieden we de Kappa21 kunststoff en 

bedieningsplaat met 2 toetsen aan, die zowel 
bij de boven- als bij de frontbediening past.

Art. nr.  plaat ringen toetsen 
 → 115.240.KH.1 glansverchroomd mat verchroomd glansverchroomd 
 → 115.240.KJ.1 wit glansverchroomd  wit
 → 115.240.KK.1 wit goudeffect  wit
 → 115.240.KL.1 wit¢ mat verchroomd mat verchroomd
 → 115.240.KM.1 zwart glansverchroomd zwart
 → 115.240.KN.1 mat verchroomd glansverchroomd mat verchroomd  





82/98 cm

Kappa20

Kappa20

is een kunststoffen bedieningsplaat met 2 toetsen.

Afmetingen van deze bedieningsplaat:
21,3 x 14,2 cm.

Voor lage elementen (hoogte van 82 of 98 cm)

Art. nr.  plaat
 → 115.228.11.1 alpien wit
 → 115.228.21.1 glansverchroomd
 → 115.228.46.1 mat verchroomd
 → 115.228.CG.1 manhattan
 → 115.228.DT.1 edelmessing kleur
 → 115.228.DW.1 gitzwart RAL 9005
 → 115.228.EP.1 pergamon 
 → 115.228.GM.1 satinox
 → 115.228.KB.1 glansverchroomd, toetsen: onregelmatige structuur

Voor de lage elementen (hoogte van 82 of 98 
cm), bieden we de Kappa20 kunststoff en 

bedieningsplaat met 2 toetsen aan, die zowel 
bij de boven- als bij de frontbediening past.





Kappa50

82/98 cm

Art. nr.  plaat
 → 115.258.00.1  roestvrij staal
 → 115.260.11.1 alpien wit
 → 115.260.21.1 glansverchroomd
 → 115.260.46.1 mat verchroomd

Voor lage elementen (hoogte van 82 of 98 cm)

Voor de lage installatie-elementen (hoogte 
van 82 of 98 cm), bieden we de Kappa50 aan, 
een roestvrij stalen of metalen bedienings-
plaat met 2 toetsen, die zowel bij de 
boven- als bij de frontbediening past.

Kappa50

is een metalen of roestvrij stalen bedieningsplaat met 2 
toetsen.

Afmetingen van deze bedieningsplaat:
21,3 x 14,2 cm.





Sigma60

Tango

Samba

Sigma50

Rumba

Sigma20

Bolero

Sigma10

Mambo

Overzicht

Sanbloc
 → Art. nr. 440.303.00.5

Duofi x
 → Art. nr. 111.300.00.5

Systemfi x
 → Art. nr. 111.305.00.5

GIS
 → Art. nr. 461.311.00.5

Geberit elementen voor hang-wc met Sigma spoelreservoir 12 cm



Kappa20 Kappa21 Kappa50

Sigma40

Sanbloc 
 → Art. nr. 440.240.00.1

Duofi x 
 → Art. nr. 111.240.00.1

GIS 
 → Art. nr.   461.240.00.1

Duofi x
 → Art. nr. 111.370.00.5

GIS
 → Art. nr. 461.370.00.5

Geberit elementen voor hang-wc met Sigma spoelreservoir 12 cm, aansluiting voor geurafzuiging met fi ltering

Geberit elementen voor hang-wc met Kappa spoelreservoir 15 cm



Geberit inbouwspoelreservoirs
Een kwestie van vertrouwen!
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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


