De kunst
van het
sanitair
Geberit Monolith

Nieuw

Bekroond geometrisch design
Hedendaagse kunst voor je badkamer.
Makkelijk te plaatsen in bijna alle bouwsituaties.
Vaak staat de huidige sanitaire configuratie in de weg om je nieuwe ideeën te
realiseren.
Wanneer je aan renovatie denkt, heb je
zelden gebrek aan ideeën. Maar helaas
zijn bestaande leidingen vaak een
belemmering om deze ideeën te verwezenlijken . De Geberit Monolith biedt
een oplossing om je toilet te vervangen
door een fascinerend kunstwerk.
Dankzij de modulaire structuur kan
deze sanitaire module met geïntegreerd reservoir worden geïnstalleerd
zonder bouwkundige aanpassingen. Er
wordt een compacte sculptuur tussen
de muur en de wc-pot gecreëerd.
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Om een traditioneel wc te vervangen biedt Geberit een elegant
alternatief zonder weerga: Geberit
Monolith. Deze module, een compact reservoir met dubbele toets,
ingebouwd achter een glazen
wand, is een perfecte oplossing
voor het vervangen van een oud
wc.

De kunst om te kiezen…

Eenvoudige en snelle installatie
Net als een wc met opbouwspoelreservoir
kan deze nieuwe wc-module eenvoudig
en snel worden geïnstalleerd, zonder dat
bouwkundige aanpassingen nodig zijn.
Het reservoir wordt geraﬃneerd achter
glas verborgen waardoor de Monolith een
voorname aanblik biedt.
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Elegant en hedendaags design
Het gebruik van sanitaire wanden is niet
in alle bouwsituaties wenselijk of zelfs
mogelijk. Bij de renovatie van oudere
toiletruimtes wordt dan vaak gekozen voor
traditionele oplossingen met opbouwspoelreservoir of duobloc spoelreservoir.
Met Geberit Monolith echter kan je eenvoudig en snel een hang-wc installeren.

Super-de-luxe welnessbelevenis
Deze wc met douche-arm wordt gegarandeerd het stralende middelpunt van
je sanitaire ruimte: Geberit AquaClean
8000plus staat namelijk garant voor een
unieke ervaring van welzijn die perfect past
bij de schitterende vormgeving van de
Geberit Monolith.

Badkamers en toiletten zijn niet langer
anonieme ruimtes met een zekere
functionaliteit. De badkamer is tegenwoordig een oase van rust, schoonheid,
welbehagen... Een behaaglijk gevoel
tijdens de lichaamsverzorging is zeer
belangrijk geworden. Bij Geberit
moeten alle materialen dan ook van
goede kwaliteit zijn, betrouwbaar
functioneren én mooi zijn.

De Geberit Monolith valt op door
zijn strakke vormgeving die reeds
met prestigieuze onderscheidingen bekroond werd. De glasplaat verhult geraﬃneerd het
spoelreservoir en biedt een voorname, gestroomlijnde en aantrekkelijke aanblik.

Onweerlegbare voordelen

Geberit Monolith combineert
beproefde kwaliteit met zuiver
design. Deze sanitaire module
die internationaal bekroond
werd met diverse prijzen, verhult
het spoelreservoir achter een
glasplaat en biedt aldus een
gestroomlijnde en aantrekkelijke
aanblik. Op deze plaatsbesparende module kan men net die
wc-pot plaatsen die in perfecte
harmonie past bij het badkamerdesign. De voordelen liggen voor de hand: geen breek- of
tegelwerk, geen afval.

→ De Geberit Monolith kan meestal
zonder aanpassingen aan de bestaande leidingen worden aangesloten. Na een paar uur krijg je reeds het
resultaat te zien: een functionele en
elegante module!
→ Eén vakman volstaat!
De nieuwe wc-module Geberit
Monolith kan eenvoudig en snel
worden geïnstalleerd, door één vakman,
zonder dat bouwkundige aanpassingen
nodig zijn.

→ Waardevolle Know-How!
Geberit Monolith is het perfecte
alternatief voor een staand wc met
opbouwspoelreservoir dankzij het
elegante design en de mooie afwerking. De grote en de kleine spoeltoets
die elegant zijn ingewerkt in de robuust
geborsteld aluminium omlijsting zijn de
instrumenten waarmee de gebruiker
het waterverbruik optimaliseert.

Gebruikersvriendelijk
De twee spoeltoetsen zijn geïntegreerd
in de geborsteld aluminium omlijsting.
Makkelijk onderhoud dankzij eenvoudige
toegang tot het reservoir.

9

Monolith voor staand wc: wit

Monolith voor staand wc: zwart

→ Te bestellen
art. nr. 131.003.SI.1

→ Te bestellen
art. nr. 131.003.SJ.1

Monolith voor hang wc: wit

Monolith voor hang wc: zwart

→ Te bestellen
art. nr. 131.022.SI.1

→ Te bestellen
art. nr. 131.022.SJ.1

Monolith voor Geberit AquaClean
8000plus: wit

Monolith voor Geberit AquaClean
8000plus: zwart

→ Te bestellen
art. nr. 131.023.SI.1

→ Te bestellen
art. nr. 131.023.SJ.1

Technische informatie

Voor staand & hang-wc

Watertoevoer

1

2

1

2

Stopkraan links
of rechts van de
Geberit Monolith
wc-module

Optie: stopkraan
achter de
Geberit Monolith
wc-module

→ Standaardopstelling (in verpakking)

→ Toebehoren bevinden zich niet
standaard in de verpakking
→ Te bestellen art. nr. 131.074.00.1
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Technische informatie

Voor staand wc
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Waterafvoer
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X = 15 - 25 cm

X = 7 - 15 cm

→ Afstand van de muur tot de as van de
afvoeropening: van 15 tot 25 cm.

→ Afstand van de muur tot de as van de
afvoeropening: van 7 tot 15 cm.

→ In verpakking

→ Te bestellen art. nr. 131.082.16.1
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X ≥ 25 cm

Afvoer in de muur

→ Afstand van de muur tot de as van de
afvoeropening is groter dan of gelijk
aan 25 cm.

→ Afvoerhoogte = 18 cm
→ Te bestellen art. nr. 131.083.16.1

→ Afvoer via afvoerbocht S
→ Te bestellen art. nr. 388.350.29.1
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Technische informatie

Voor hang-wc en AquaClean
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Standaard
hang-wc &
AquaClean

Afvoerbocht S

→ De afstand van de vloer tot de as van
de afvoeropening is gelijk aan 25 cm.

→ De afstand van de muur tot de as van
de afvoeropening is groter dan of
gelijk aan 25 cm.

→ In verpakking
→ Afvoer met renovatiebocht
→ Te bestellen art. nr. 131.088.29.1

14

h1

→ Standaard hoogte

h2

→ Extra platte hang-wc
2

2

Afvoermanchet
H = 22 cm (25 - 3)
→ Afvoermanchet met asverspringing
van 3 cm.
→ Te bestellen art. nr. 131.085.11.1

Toebehoren
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Steunen

Afvoermanchet
H = 18 cm (25 - 7)

→ Steunen voor wc-potten met een klein
contactvlak

→ Afvoermanchet met asverspringing
van 7 cm.

→ Te bestellen art. nr. 131.105.00.1

→ Te bestellen art. nr. 131.108.11.1
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