Geberit AP128
duobloc opbouwspoelreservoirs

Betrouwbare spoelreservoirs

De vaste waarde
Wist u dat Geberit in 1905 zijn eerste spoelreservoir
“Phoenix“ (een loden kuip in een houten omhulsel) op
de markt bracht. In 1954 startte Geberit al met de
productie van kunststof reservoirs. En in 1996 pakte
Geberit uit met spoelreservoirs met twee spoeltoetsen.

De 2-toetsen-spoeltechniek
Met deze techniek is het mogelijk om de juiste hoeveelheid spoelwater te kiezen: kleine toets 3 liter (kleine
boodschap) en grote toets 6 liter (grote boodschap).
De 2-toetsen-spoeltechniek is veelzijdig. Zo is het ook
mogelijk om bij reservoirs voor minder goed spoelende
wc-potten de hoeveelheid spoelwater van de grote en
kleine toets te verhogen. Dit is een veilig idee.
Een waterbesparing die oploopt
Tot circa 72 liter per dag (6 kratten water). Dat is de
gemiddelde hoeveelheid leidingwater (= drinkwater) die
een gezin van vier personen met een Geberit spoelreservoir kan besparen. Enkel en alleen door de juiste
spoeltoets in te drukken !

De spoel/stop toets
Zodra de gebruiker de spoeltoets indrukt en de
spoeling activeert, volgt een spoeling met de totale
hoeveelheid spoelwater. Een geïnformeerd en milieubewust gebruiker heeft de keuze , na een kleine boodschap, de spoeling te onderbreken. Het model “antivandalisme” is de uitvoering waarbij de het deksel niet
zonder gereedschap kan worden verwijderd.
Het spoelreservoir is universeel
Dat betekent dat Geberit spoelreservoirs probleemloos
op vrijwel elke wc-pot kunnen geplaatst worden. Een
extra troef om voor Geberit te kiezen ! Net als de fraaie
vormgeving die in elke toiletruimte tot z’n recht komt.

De Geberit kwaliteit
Minstens zo belangrijk is natuurlijk de kwaliteit. Die is
immers bepalend voor de levensduur. Vanzelfsprekend
is ook aan materiaalkeuze en uitvoering de grootst
mogelijke zorg besteed. Zo zijn al onze spoelreservoirs
bijvoorbeeld bekleed met een anti-condensisolatie uit
één stuk.
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