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Duofix
Systeembeschrijving
Duofix is een sanitair installatiesysteem voor lichte
wanden dat opgebouwd is uit:
1. Duofix materiaal voor het creëren van een

3.

sanitaire lichte wand

wastafel

profiel ( + isolatieband voor profiel)

inloopdouche

bidet
set voor bevestiging tegen een muur (wand afgewerkt op
de hoogte van de elementen) en verlenging (voor grote
vóórwanddiepten)

Duofix materiaal voor het
bevestiging van kraanwerk voor bad
of douche

bekleden van de
sanitaire lichte wand (afwerking)
zodat die klaar is om te worden betegeld.
verstevigingspaal, inclusief set voor bevestiging tegen een
muur (wand afgewerkt op de hoogte van de elementen)

afwerking (gipsplaat, plamuur, ...)
verstevigingspalen (kamerhoge wand)
verstevigingspaal (kamerhoogte)

2. Duofix montage-elementen

isolatieband voor profiel

voor het bevestigen van sanitaire toestellen, kranen,
scheidingswanden voor urinoirs en steunbeugels of

profiel

handgrepen voor mindervaliden
set voor bevestiging
tegen een muur

wc

urinoir

universele montageplaat voor:
- steunbeugels en handgrepen
- scheidingswanden voor urinoirs

gipsplaat
montage-element (voor wc)
verstevigingspaal (hoogte van de elementen)
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Duofix
Assortiment
1. Assortimentsoverzicht

1.2. Montage-elementen

1.1. Duofix materiaal voor het creëren van een

Duofix montage-element voor hang-wc,

sanitaire lichte wand

met UP320 inbouwspoelreservoir voor frontbediening

Duofix profiel

zonder set voor bevestiging tegen een muur

profiel, 2 lengtes van 3 m

hoogte 112 cm
111.300.00.5
111.878.00.1

zelfklevende isolatieband voor profiel (8 cm x 30 m)
111.889.00.1

De hoogte van de wc-pot blijft ook na de montage
instelbaar (+ 8 cm)
zonder set voor bevestiging tegen een muur
hoogte 112 cm

Set voor bevestiging tegen een muur

NIET VERGETEN! afdekplaat, 24,6 x 44 cm,

set voor bevestiging tegen een muur

met geluidsisolatieset, voor plaatsing tussen
tegels en wc-pot - roestvrij staal 111.844.00.1

art. nr. 115.396.00.1

verlenging voor set voor bevestiging tegen een muur

111.396.00.5
Aangepaste uitvoering voor senioren en mindervaliden, de hoogte van de wc-pot is enkel instelbaar

111.887.00.1

tijdens de montage (+ 6 cm)

Duofix verstevigingspaal - hoogte van de montage-

zonder set voor bevestiging tegen een muur

elementen / 82 - 130 cm

hoogte 112 cm
111.350.00.5
Voor aansluiting op een externe geurafzuiging
111.830.00.1
zonder set voor bevestiging tegen een muur

Duofix verstevigingspaal - kamerhoogte

hoogte 112 cm

hoogte 220 - 280 cm

111.871.00.1

hoogte 260 - 320 cm

111.872.00.1

hoogte 300 - 360 cm

111.873.00.1

hoogte 340 - 400 cm

111.874.00.1

111.364.00.5

Duofix montage-element voor hang-wc,
met UP200 inbouwspoelreservoir voor boven- of
frontbediening
hoogte 98 cm
zonder set voor bevestiging tegen een muur
111.290.00.1
hoogte 82 cm
zonder set voor bevestiging tegen een muur
111.240.00.1
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Duofix
Assortiment
Duofix montage-element voor urinoir

Duofix montage-element voor hangbidet

universeel model / hoogte 112 - 130 cm

hoogte 112 cm

zonder set voor bevestiging tegen een muur

zonder set voor bevestiging tegen een muur

met reukafsluiter
111.616.00.1
voor half-inbouwurinoir Keramag Joly en Visit /

111.510.00.1
hoogte 98 cm

hoogte 122 - 130 cm
zonder set voor bevestiging tegen een muur
zonder set voor bevestiging tegen een muur
met reukafsluiter

111.535.00.1
hoogte 82 cm

111.618.00.1
zonder set voor bevestiging tegen een muur
111.515.00.1
Duofix universele montageplaat
- voor steunbeugels en handgrepen
- voor urinoirscheidingswanden

Duofix montage-element voor inloopdouche met
111.859.00.1

wandafvoer
zonder set voor bevestiging tegen een muur

Duofix montage-element voor wastafel

hoogte 130 cm

voor montage van de kraan op de wastafel, met

111.731.00.1

inbouwreukafsluiter
zonder set voor bevestiging tegen een muur

Bevestiging van kraanwerk voor douche / bad

hoogte 112 cm

Montagesteun voor opbouwkraanwerk
111.480.00.1

voor montage van de kraan op de wastafel, voor
opbouwreukafsluiter
zonder set voor bevestiging tegen een muur
hoogte 112 cm
111.430.00.1
voor montage van de kraan op de wastafel, met
inbouwreukafsluiter / hoogte 98 of 82 cm
zonder set voor bevestiging tegen een muur
111.489.00.1
voor montage van de kraan op de wastafel, voor
opbouwreukafsluiter / hoogte 98 of 82 cm
zonder set voor bevestiging tegen een muur
111.485.00.1
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111.787.00.1
Montageplaat voor inbouwkraanwerk
111.788.00.1

Duofix
Assortiment
1.3. Duofix materiaal voor het bekleden van de

Set voor geurafzuiging hang-wc - zonder ventilator

sanitaire lichte wand (afwerking)
Gipsplaat 200 x 60 x 1,8 cm
349.352.00.1
Montagelat met muurplaat Rp 1/2” voor urinoir111.808.00.1

element

Gipsplaatschroeven - 200 stuks
met boorkop

242.042.00.1
461.030.00.1

Sierplaat voor reukafsluiter douche-element

Plamuur, zak van 5 kg

464.015.00.1

om te betegelen

154.330.00.1

alpien wit

154.330.11.1

glansverchroomd

154.330.21.1

roestvrij staal

154.330.FW.1

Muurplaat, R 1/2” x Rp 1/2” - messing, lengte 7 cm

465.034.00.1

1.4. Toebehoren
Geluidsisolatieset voor hang-wc en hangbidet
156.050.00.1
Afdekplaat, 24,5 x 44 cm, met geluidsisolatieset, voor
plaatsing tussen tegels en wc-pot - roestvrij staal
voor art. nr. 111.396.00.5
115.396.00.1
Steuntjes voor extra platte wc-potten, voor Duofix /
GIS wc-elementen

111.847.00.1
Set voor geurafzuiging hang-wc - met ventilator

Voor andere toebehoren, zie de overige Geberit
technische documentaties:
349.351.00.1

- bedieningsplaten voor inbouwspoelreservoirs en
wc-sturingen
- urinoirsturingen en scheidingswanden voor
urinoirs
- wastafelkranen
- afvoergarnituren (reukafsluiters)
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Duofix
Assortiment
1.5. Materiaal, NIET COMPATIBEL met de Duofix
systeemfilosofie
Systemfix montage-element voor hang-wc, met

Set voor bevestiging van de Duofix voetsteunen tegen

UP320 inbouwspoelreservoir voor frontbediening

een muur

hoogte 112 cm

111.867.00.1

met set voor bevestiging tegen een muur

Set voor bevestiging tegen een muur - hoekopstelling

111.305.00.5
Duofix Special montage-element voor hang-wc, met
UP320 inbouwspoelreservoir voor frontbediening /
breedte 80 - 130 cm

111.835.00.1
Duofix montage-element voor steunbeugels en
handgrepen

hoogte 112 cm / diepte 13 - 40 cm
111.379.00.5
Afwerkset voor Duofix Special montage-element voor
hang-wc

111.894.00.1
Universele renovatiebocht voor hang-wc /
lengte 14,5 - 34,5 cm

388.350.29.1
Voorgeboorde gipsplaat, 46 x 130 x 1,8 cm, voor
Duofix montage-element voor hang-wc

111.855.00.1
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111.790.00.1

Duofix
Assortiment
2. Duofix materiaal voor het creëren van een sanitaire
lichte wand
Zelfklevende isolatieband voor profiel (8 cm x 30 m)

Duofix profiel, 2 lengtes van 3 m

art. nr.
111.878.00.1
met pluggen en schroeven

art. nr.
111.889.00.1

set voor bevestiging tegen een muur

Duofix set voor bevestiging tegen een muur

art. nr.
111.844.00.1
bestaat uit:
- 2 metalen muurankers met traploos, in de diepte
regelbare, stelschroeven
- 2 profielclips voor de blokkering van de voetplaten van
een Duofix element in het Duofix profiel
- 2 kapjes uit kunststof die dienst doen als ondersteuning
van de afwerkingsplaten

De set voor bevestiging tegen een muur, art. nr. 111.844.00.1,
wordt gebruikt indien:
- er niet voor een Geberit afwerking wordt gekozen.
- de Geberit vóórwand wordt afgewerkt op de hoogte van de
montage-elementen.

Duofix verlenging voor set voor bevestiging tegen een
muur

art. nr.
111.887.00.1
bestaat uit 2 draadstangen M 10 met mof
Een combinatie van de set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1, en de verlenging, art. nr. 111.887.00.1,
maken vóórwanddieptes mogelijk tot 40 cm (zonder beplating en
betegeling).
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Duofix
Assortiment
Duofix verstevigingspaal - hoogte van de montage-

Duofix verstevigingspaal - kamerhoogte

elementen / 82 - 130 cm

art. nr.
111.830.00.1
bestaat uit paal met:
H

h

220 cm - 280 cm

211 cm

111.871.00.1

- 1 traploos in de diepte regelbare stelschroef

260 cm - 320 cm

251 cm

111.872.00.1

- 1 profielclip voor de blokkering van de Duofix voetplaat

300 cm - 360 cm

291 cm

111.873.00.1

340 cm - 400 cm

331 cm

111.874.00.1

- in hoogte traploos regelbare voetsteun, voor een
bodemopbouw van 0 – 20 cm

van de paal in het Duofix profiel
- bevestigingsmateriaal (verbinding stelschroef - Duofix
profiel)
opm.: maximale hoogte is 150 cm, indien rechtstreeks op
de afgewerkte vloer gemonteerd

bestaat uit paal, in hoogte traploos instelbaar, met:
- 1 hoeksteun voor de bevestiging van een Duofix element
aan de paal
- 1 profielclip voor de blokkering van voetplaat van een
Duofix element in het Duofix profiel
- bevestigingsmateriaal
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art. nr.

Duofix
Assortiment
3. Montage-elementen voor hang-wc met
frontbediening
Duofix montage-element voor hang-wc, met UP320

Toebehoren:

inbouwspoelreservoir voor frontbediening

- bedieningsplaat (Bolero, Mambo, Rumba, Samba,
Sigma10, Sigma20, Sigma50, of Tango)

- set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1
- verlenging voor set voor bevestiging tegen een
muur, art. nr. 111.887.00.1
- geluidsisolatieset voor hang-wc en
hangbidet, art. nr. 156.050.00.1
art. nr.
111.300.00.5

- aansluitstuk voor hang-wc, met mof en
dichting, Ø 90, art. nr. 366.887.16.1

met:
- inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek, voor
spoeling met 7,5 / 6 l of 4 - 3 l of voor “spoel/stop”-

- afstandsbediening: pneumatisch, elektrisch of
contactloos (met infrarooddetectie)

spoeling
- afzonderlijk, traploos in hoogte regelbare voetsteunen,
voor een vloeropbouw van 0 - 20 cm

- steuntjes voor extra platte wc-potten, voor
Duofix / GIS wc-elementen, art. nr. 111.847.00.1

- 2 complete bevestigingen M 12 voor de bevestiging van
de wc-pot, tussenafstand 18 of 23 cm
- stopkraan
- aansluiting aan de watertoevoer in R 1/2”
- wachtbuis, in de linkerzijde van het element, waarin
naderhand een flexibel voor de watertoevoer - van een
anale douche- kan geïnstalleerd worden
- spoelbocht, toe- en afvoermanchet
- afvoerbocht Ø 90

Aansluitmaten voor wc’s

- reductie met insteekmof, Ø 110 x Ø 90
- ruwbouwbescherming voor de service-opening
Zonder set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1
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Duofix
Assortiment
Duofix montage-element voor hang-wc, met UP320

Zonder :

inbouwspoelreservoir voor frontbediening.

- afdekplaat, voor plaatsing tussen tegels

DE HOOGTE VAN DE WC-POT BLIJFT OOK NA DE
MONTAGE INSTELBAAR (+ 8 cm).

en wc-pot
- set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1

Toebehoren:
- bedieningsplaat (Bolero, Mambo, Rumba, Samba,
Sigma10, Sigma20, Sigma50, of Tango)

- NIET VERGETEN!
afdekplaat met geluidsisolatieset, voor
plaatsing tussen tegels en wc-pot roestvrij staal, art. nr. 115.396.00.1
- set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1
- verlenging voor set voor bevestiging tegen een
muur, art. nr. 111.887.00.1
- universele montageplaat (voor de bevestiging
van steunbeugels en handgrepen),
art. nr. 111.859.00.1
art. nr.
111.396.00.5

- afstandsbediening: pneumatisch, elektrisch of
contactloos (met infrarooddetectie)

voor hang-wc’s met een lengte tot 70 cm,
met:
- inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek, voor

- steuntjes voor extra platte wc-potten, voor
Duofix / GIS wc-elementen, art. nr. 111.847.00.1

spoeling met 7,5 / 6 l of 4 - 3 l of voor “spoel/stop”spoeling
- afzonderlijk, traploos in hoogte regelbare voetsteunen,
voor een vloeropbouw van 0 - 20 cm
- 2 complete bevestigingen M 12 voor de bevestiging van
de wc-pot, tussenafstand 18 cm
- stopkraan
- aansluiting aan de watertoevoer in R 1/2”
- wachtbuis, in de linkerzijde van het element, waarin
naderhand een flexibel voor de watertoevoer - van een
anale douche- kan geïnstalleerd worden
- spoelbocht, toe- en afvoermanchet
- afvoerbocht Ø 90
- reductie met insteekmof, Ø 110 x Ø 90
- ruwbouwbescherming voor de service-opening
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Aansluitmaten voor wc’s (in hoogte instelbaar na de
montage)

Duofix
Assortiment
Duofix montage-element voor hang-wc, aangepaste

Zonder set voor bevestiging tegen een muur,

uitvoering voor senioren en mindervaliden, met UP320

art. nr. 111.844.00.1

inbouwspoelreservoir voor frontbediening.
DE HOOGTE VAN DE WC-POT IS ENKEL INSTELBAAR

Toebehoren:

TIJDENS DE MONTAGE (+ 6 cm).

- bedieningsplaat (Bolero, Mambo, Rumba, Samba,
Sigma10, Sigma20, Sigma50, of Tango)

- set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1
- verlenging voor set voor bevestiging tegen een
muur, art. nr. 111.887.00.1
- geluidsisolatieset voor hang-wc en
hangbidet, art. nr. 156.050.00.1
- universele montageplaat (voor de
bevestiging
van steunbeugels en handgrepen),
art. nr. 111.859.00.1
- aansluitstuk voor hang-wc, met mof en
dichting, Ø 90, art. nr. 366.887.16.1
- afstandsbediening: pneumatisch, elektrisch of
art. nr.

via armsteun (met elektrische of infrarood-

111.350.00.5

overbrenging)

voor hang-wc’s met een lengte tot 70 cm
met:
- inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek, voor

- steuntjes voor extra platte wc-potten, voor
Duofix / GIS wc-elementen, art. nr. 111.847.00.1

spoeling met 7,5 / 6 l of 4 - 3 l of voor “spoel/stop”spoeling
- afzonderlijk, traploos in hoogte regelbare voetsteunen,
voor een vloeropbouw van 0 - 20 cm

Aansluitmaten voor wc’s (in hoogte instelbaar tijdens
de montage)

- 2 complete bevestigingen M 12 voor de bevestiging van
de wc-pot, tussenafstand 18 of 23 cm
- stopkraan
- aansluiting aan de watertoevoer in R 1/2”
- wachtbuis, in de linkerzijde van het element, waarin
naderhand een flexibel voor de watertoevoer - van een
anale douche- kan geïnstalleerd worden
- spoelbocht, toe- en afvoermanchet
- afvoerbocht Ø 90
- reductie met insteekmof, Ø 110 x Ø 90
- ruwbouwbescherming voor de service-opening
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Duofix
Assortiment
Duofix montage-element voor hang-wc, met UP320

Toebehoren:

inbouwspoelreservoir voor frontbediening, voor

- bedieningsplaat (Bolero, Mambo, Rumba, Samba,

aansluiting op een externe geurafzuiging

Sigma10, Sigma20, Sigma50, of Tango)

- set voor geurafzuiging hang-wc
art. nr. 349.351.00.1 - met ventilator
art. nr. 349.352.00.1 - zonder ventilator

- set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1
- verlenging voor set voor bevestiging tegen een
muur, art. nr. 111.887.00.1
art. nr.
111.364.00.5
met:
- inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek, voor
spoeling met 7,5 / 6 l of 4 - 3 l of voor “spoel/stop”spoeling
- afzonderlijk, traploos in hoogte regelbare voetsteunen,
voor een vloeropbouw van 0 - 20 cm
- 2 complete bevestigingen M 12 voor de bevestiging van
de wc-pot, tussenafstand 18 of 23 cm
- insteekmof Ø 50 voor aansluiting aan een externe
geurafzuiging

- geluidsisolatieset voor hang-wc en
hangbidet, art. nr. 156.050.00.1
- aansluitstuk voor hang-wc, met mof en
dichting, Ø 90, art. nr. 366.887.16.1
- afstandsbediening: pneumatisch, elektrisch of
contactloos (met infrarooddetectie)
- steuntjes voor extra platte wc-potten, voor
Duofix / GIS wc-elementen, art. nr. 111.847.00.1

- stopkraan
- aansluiting aan de watertoevoer in R 1/2”
- wachtbuis, in de linkerzijde van het element, waarin
naderhand een flexibel voor de watertoevoer - van een
anale douche- kan geïnstalleerd worden
- spoelbocht, toe- en afvoermanchet
- afvoerbocht Ø 90
- reductie met insteekmof, Ø 110 x Ø 90
- ruwbouwbescherming voor de service-opening
Zonder set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1
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Aansluitmaten voor wc’s

Duofix
Assortiment
4. Montage-elementen voor hang-wc met boven- of
frontbediening

Duofix montage-element voor hang-wc, met UP200

Zonder set voor bevestiging tegen een muur,

inbouwspoelreservoir voor boven- of frontbediening /

art. nr. 111.844.00.1

hoogte 98 cm
Toebehoren:
- Kappa bedieningsplaat
- set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1
- verlenging voor set voor bevestiging tegen een
muur, art. nr. 111.887.00.1
- geluidsisolatieset voor hang-wc en
hangbidet, art. nr. 156.050.00.1
- aansluitstuk voor hang-wc, met mof en
dichting, Ø 90, art. nr. 366.887.16.1
- afstandsbediening: pneumatisch

- steuntjes voor extra platte wc-potten, voor
Duofix / GIS wc-elementen, art. nr. 111.847.00.1
art. nr.
111.290.00.1
met:
- inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek, voor
spoeling met 6 l of 3 l met keuzemogelijkheid tussen
boven- en frontbediening
- afzonderlijk, traploos in hoogte regelbare voetsteunen,
voor een vloeropbouw van 0 - 20 cm

Aansluitmaten voor wc’s (hoogte: 98 cm)

- 2 complete bevestigingen M 12 voor de bevestiging van
de wc-pot, tussenafstand 18 of 23 cm
- stopkraan
- aansluiting aan de watertoevoer in R 1/2”
- wachtbuis, in de linkerzijde van het element, waarin
naderhand een flexibel voor de watertoevoer - van een
anale douche- kan geïnstalleerd worden
- spoelbocht, toe- en afvoermanchet
- afvoerbocht Ø 90
- reductie met insteekmof, Ø 110 x Ø 90
- ruwbouwbescherming voor de service-opening
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Duofix
Assortiment
Duofix montage-element voor hang-wc, met UP200

Toebehoren:

inbouwspoelreservoir voor boven- of frontbediening /

- Kappa bedieningsplaat

hoogte 82 cm
- set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1
- verlenging voor set voor bevestiging tegen een
muur, art. nr. 111.887.00.1
- geluidsisolatieset voor hang-wc en
hangbidet, art. nr. 156.050.00.1
- aansluitstuk voor hang-wc, met mof en
dichting, Ø 90, art. nr. 366.887.16.1
- afstandsbediening: pneumatisch

- steuntjes voor extra platte wc-potten, voor
Duofix / GIS wc-elementen, art. nr. 111.847.00.1

art. nr.
111.240.00.1
met:
- inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek, voor
spoeling met 6 l of 3 l met keuzemogelijkheid tussen
boven- en frontbediening
- afzonderlijk, traploos in hoogte regelbare voetsteunen,
voor een vloeropbouw van 0 - 20 cm
- 2 complete bevestigingen M 12 voor de bevestiging van
de wc-pot, tussenafstand 18 of 23 cm
- stopkraan
- aansluiting aan de watertoevoer in R 1/2”
- wachtbuis, in de linkerzijde van het element, waarin
naderhand een flexibel voor de watertoevoer - van een
anale douche- kan geïnstalleerd worden
- spoelbocht, toe- en afvoermanchet
- afvoerbocht Ø 90
- reductie met insteekmof, Ø 110 x Ø 90
- ruwbouwbescherming voor de service-opening
Zonder set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1
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Aansluitmaten voor wc’s (hoogte: 82 cm)

Duofix
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5. Montage-elementen voor urinoir

Duofix montage-element voor urinoir - universeel

Toebehoren:

model / hoogte 112 - 130 cm

- urinoirspoeling (Bolero, Mambo, Samba, Sigma10,
Sigma50 of Tango)

- set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1
- verlenging voor set voor bevestiging tegen een
muur, art. nr. 111.887.00.1
- montagelat met muurplaat R 1/2” voor
urinoirelement, art. nr. 242.042.00.1
(aansluiting van de watertoevoer van een urinoir)
art. nr.
111.616.00.1

- universele montageplaat (voor de bevestiging
van scheidingswanden voor urinoirs),

met:
- in hoogte regelbare universele muurinbouwkast,
bestaat uit:
- voorgemonteerd watervoerend gedeelte met
stopkraan en filter

art. nr. 111.859.00.1
- urinoirscheidingswand
(keuze uit meerdere Geberit modellen)

- beveiligde voorziening voor de aansluiting op het
elektriciteitsnet
- ruwbouwbescherming met deksel
- afzonderlijk, traploos in hoogte regelbare voetsteunen,
voor een vloeropbouw van 0 – 20 cm
- in hoogte regelbare bevestigingslat met draadstangen,
waarvan de tussenafstand instelbaar is, en moeren M 8
voor de bevestiging van het urinoir
- aansluiting aan de watertoevoer in R 1/2”
- in hoogte regelbare spoelleiding (flexibel) en toevoermanchet Ø 32

Aansluitmaten voor urinoirs

- in hoogte regelbare afvoerbocht Ø 50 met aansluitdichting Ø 32 (voor de uitgangsdiameter van de reukafsluiter) en reukafsluiter
Zonder set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1
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Duofix montage-element voor half-inbouwurinoir -

Toebehoren:

Keramag Joly en Visit (*) / hoogte 122 - 130 cm

- urinoirspoeling (Bolero, Mambo, Samba, Sigma10,
Sigma50 of Tango)

- set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1
- verlenging voor set voor bevestiging tegen een
muur, art. nr. 111.887.00.1
- universele montageplaat (voor de bevestiging
van scheidingswanden voor urinoirs),
art. nr. 111.859.00.1
- urinoirscheidingswand
art. nr.

(keuze uit meerdere Geberit modellen)

111.618.00.1
met:
- universele muurinbouwkast, bestaat uit:
- voorgemonteerd watervoerend gedeelte met
stopkraan en filter
- beveiligde voorziening voor de aansluiting op het
elektriciteitsnet
- ruwbouwbescherming met deksel
- afzonderlijk, traploos in hoogte regelbare voetsteunen,
voor een vloeropbouw van 0 – 20 cm
- 2 complete bevestigingen M 8 voor de bevestiging van
het urinoir
- aansluiting aan de watertoevoer in R 1/2”
- afvoerbocht Ø 50 met aansluitdichting Ø 32 (voor de
uitgangsdiameter van de reukafsluiter) en reukafsluiter
Zonder set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1

(*) behalve het urinoir zijn volgende
componenten ook bij Keramag te bestellen:
1) verbinding tussen muurinbouwkast en urinoir:
521225 (flexibel)
2) set voor de bevestiging van het urinoir: 551075
(Kerafix)
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Aansluitmaten voor urinoir Joly en Visit

Duofix
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6. Universele montageplaat voor de bevestiging van
armsteunen, steunbeugels en scheidingswanden
voor urinoirs
Duofix universele montageplaat

art. nr.
111.859.00.1
voor bevestiging tussen 2 Duofix montage-elementen of
tussen 2 Duofix verstevigingspalen, bestaat uit:
- multiplex plaat
- 8 bevestigingshaken en bevestigingsmateriaal

Universele montageplaat voor de bevestiging van een armsteun.

Universele montageplaat voor de bevestiging van een
urinoirscheidingswand.
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7. Montage-elementen voor wastafel

Duofix montage-element voor wastafel, voor montage

Toebehoren:

van de kraan op de wastafel, met inbouwreukafsluiter
- NIET VERGETEN!
afdekplaat en aansluitbocht, Rp 1 1/4” x Ø 32,
voor inbouwreukafsluiter
art. nr. 115.415.00.1 - roestvrij staal
art. nr. 115.416.11.1 - alpien wit - kunststof
art. nr. 115.416.21.1 - glansverchroomd kunststof
- set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1
- verlenging voor set voor bevestiging tegen een
muur, art. nr. 111.887.00.1
art. nr.
111.480.00.1

- transparante overloopbuis met verchroomd roos-

met:

ter R 1 1/4”, voor wastafel zonder

- afzonderlijk, traploos in hoogte regelbare voetsteunen,

overloopopening, art. nr. 240.648.00.1

voor een vloeropbouw van 0 – 20 cm
- 2 complete bevestigingen M 10 voor de bevestiging van
de wastafel, regelbare tussenafstand 5 - 38 cm

- verchroomd rooster R 1 1/4”,
art. nr. 241.503.00.1

- voorgemonteerde in hoogte regelbare montagemal voor
de bevestiging van muurplaten
- 2 muurplaten, R 1/2” x Rp 1/2” - messing, lengte 7 cm
(geschikt voor MeplaFix adaptermoer)

- universele montageplaat (voor de bevestiging
van steunbeugels en handgrepen),
art. nr. 111.859.00.1

- inbouwreukafsluiter met uitgangsdiameter Ø 50 / Ø 56
- wastafelkraan (HyTronic85 en HyTronic86)
Zonder:
- afdekplaat en aansluitbocht (verbinding tussen
wastafel en reukafsluiter in de muur), voor
inbouwreukafsluiter
- stopkranen
- set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1
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Aansluitmaten voor wastafels (hoogte:
112 cm), met inbouwreukafsluiter

Duofix
Assortiment
Duofix montage-element voor wastafel, voor montage

Toebehoren:

van de kraan op de wastafel, voor opbouw-

- set voor bevestiging tegen een muur,

reukafsluiter

art. nr. 111.844.00.1
- verlenging voor set voor bevestiging tegen een
muur, art. nr. 111.887.00.1
- reukafsluiter voor wastafel, Rp 1 1/4” x Ø 32,
art. nr. 151.034.11.1 - alpien wit
art. nr. 151.034.21.1 - glansverchroomd
- transparante overloopbuis met verchroomd rooster R 1 1/4”, voor wastafel zonder
overloopopening, art. nr. 240.648.00.1

art. nr.
111.430.00.1
met:
- afzonderlijk, traploos in hoogte regelbare voetsteunen,
voor een vloeropbouw van 0 – 20 cm
- 2 complete bevestigingen M 10 voor de bevestiging van
de wastafel, regelbare tussenafstand 5 - 38 cm
- voorgemonteerde in hoogte regelbare montagemal voor

- verchroomd rooster R 1 1/4”,
art. nr. 241.503.00.1
- universele montageplaat (voor de bevestiging
van steunbeugels en handgrepen),
art. nr. 111.859.00.1
- wastafelkraan (HyTronic85 en HyTronic86)

de bevestiging van muurplaten
- 2 muurplaten, R 1/2” x Rp 1/2” - messing, lengte 7 cm
(geschikt voor MeplaFix adaptermoer)
- afvoerbocht Ø 50 met aansluitdichting Ø 32 voor de
uitgangsdiameter van de reukafsluiter
Zonder:
- stopkranen
- set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1

Aansluitmaten voor wastafels
(hoogte: 112 cm)
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Duofix montage-element voor wastafel, voor montage

Toebehoren:

van de kraan op de wastafel, met inbouwreukafsluiter
- NIET VERGETEN!

/ hoogte 98 of 82 cm

afdekplaat en aansluitbocht, Rp 1 1/4” x Ø 32,
voor inbouwreukafsluiter
art. nr. 115.415.00.1 - roestvrij staal
art. nr. 115.416.11.1 - alpien wit - kunststof
art. nr. 115.416.21.1 - glansverchroomd kunststof
- set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1
- verlenging voor set voor bevestiging tegen een
muur, art. nr. 111.887.00.1
art. nr.
111.489.00.1

- transparante overloopbuis met verchroomd roos-

met:

ter R 1 1/4”, voor wastafel zonder

- afzonderlijk, traploos in hoogte regelbare voetsteunen,

overloopopening, art. nr. 240.648.00.1

voor een vloeropbouw van 0 – 20 cm
- 2 complete bevestigingen M 10 voor de bevestiging van
de wastafel, regelbare tussenafstand 5 - 38 cm

- verchroomd rooster R 1 1/4”,
art. nr. 241.503.00.1

- voorgemonteerde in hoogte regelbare montagemal voor
de bevestiging van muurplaten
- 2 muurplaten, R 1/2” x Rp 1/2” - messing, lengte 7 cm
(geschikt voor MeplaFix adaptermoer)

- universele montageplaat (voor de bevestiging
van steunbeugels en handgrepen),
art. nr. 111.859.00.1

- inbouwreukafsluiter met uitgangsdiameter Ø 50 / Ø 56
- wastafelkraan (HyTronic85 en HyTronic86)
Zonder:
- afdekplaat en aansluitbocht (verbinding tussen
wastafel en reukafsluiter in de muur), voor
inbouwreukafsluiter
- stopkranen
- set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1

Aansluitmaten voor wastafels (hoogte: 98 of 82 cm),
met inbouwreukafsluiter
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Duofix montage-element voor wastafel, voor montage

Toebehoren:

van de kraan op de wastafel, voor opbouw-

- set voor bevestiging tegen een muur,

reukafsluiter / hoogte 98 of 82 cm

art. nr. 111.844.00.1
- verlenging voor set voor bevestiging tegen een
muur, art. nr. 111.887.00.1
- reukafsluiter voor wastafel, Rp 1 1/4” x Ø 32,
art. nr. 151.034.11.1 - alpien wit
art. nr. 151.034.21.1 - glansverchroomd
- transparante overloopbuis met verchroomd rooster R 1 1/4”, voor wastafel zonder
overloopopening, art. nr. 240.648.00.1
art. nr.
111.485.00.1

met:
- afzonderlijk, traploos in hoogte regelbare voetsteunen,
voor een vloeropbouw van 0 – 20 cm
- 2 complete bevestigingen M 10 voor de bevestiging van
de wastafel, regelbare tussenafstand 5 - 38 cm
- voorgemonteerde in hoogte regelbare montagemal voor

- verchroomd rooster R 1 1/4”,
art. nr. 241.503.00.1
- universele montageplaat (voor de bevestiging
van steunbeugels en handgrepen),
art. nr. 111.859.00.1
- wastafelkraan (HyTronic85 en HyTronic86)

de bevestiging van muurplaten
- 2 muurplaten, R 1/2” x Rp 1/2” - messing, lengte 7 cm
(geschikt voor MeplaFix adaptermoer)
- afvoerbocht Ø 50 met aansluitdichting Ø 32 voor de
uitgangsdiameter van de reukafsluiter
Zonder:
- stopkranen
- set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1
Aansluitmaten voor wastafels
(hoogte: 98 of 82 cm)
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Duofix opstelling voor wastafel,

Duofix opstelling voor wastafel,

met kraanuitloop op de muur en inbouwreukafsluiter

met kraanuitloop op de muur, voor opbouwreukafsluiter

Deze opstelling is mogelijk door een combinatie van

Deze opstelling is mogelijk door een combinatie van

2 Duofix producten. In verband met toebehoren,

2 Duofix producten. In verband met toebehoren,

zie blz. 22 en 29.

zie blz. 23 en 29.

art. nr.
1. Duofix montagesteun voor opbouwkraanwerk

art. nr.
1. Duofix montagesteun voor opbouwkraanwerk

111.787.00.1

111.787.00.1

art. nr.

art. nr.

2. Duofix montage-element voor wastafel, voor montage

2. Duofix montage-element voor wastafel, voor montage

van de kraan op de wastafel, met inbouwreukafsluiter /

van de kraan op de wastafel, voor opbouwreukafsluiter

hoogte 98 of 82 cm

/ hoogte 98 of 82 cm

111.489.00.1

verstevigingspaal (kamerhoogte)

profiel

montagesteun voor kraanwerk

montage-element voor wastafel
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111.485.00.1
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8. Montage-elementen voor hangbidet

Duofix montage-element voor hangbidet /

Toebehoren:

hoogte 112 cm

- set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1
- verlenging voor set voor bevestiging tegen een
muur, art. nr. 111.887.00.1
- reukafsluiter, Rp 1 1/4” x Ø 32,
art. nr. 151.113.11.1 - alpien wit
- verchroomd rooster R 1 1/4”,
art. nr. 241.503.00.1
- geluidsisolatieset voor hang-wc en
hangbidet, art. nr. 156.050.00.1
art. nr.
111.510.00.1

met:
- afzonderlijk, traploos in hoogte regelbare voetsteunen,
voor een vloeropbouw van 0 – 20 cm
- 2 complete bevestigingen M 12 voor de bevestiging van
het bidet, tussenafstand 18 of 23 cm
- voorgemonteerde in hoogte regelbare montagemal voor
de bevestiging van muurplaten
- 2 muurplaten, R 1/2” x Rp 1/2” - messing, lengte 7 cm
(geschikt voor MeplaFix adaptermoer)
- in hoogte regelbare afvoerbeugel
- afvoerbocht Ø 50 met aansluitdichting Ø 32 voor de
uitgangsdiameter van de reukafsluiter
Zonder:
- stopkranen

Aansluitmaten voor bidets

- set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1
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Duofix montage-element voor hangbidet /

Toebehoren:

hoogte 98 cm

- set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1
- verlenging voor set voor bevestiging tegen een
muur, art. nr. 111.887.00.1
- reukafsluiter, Rp 1 1/4” x Ø 32,
art. nr. 151.113.11.1 - alpien wit
- verchroomd rooster R 1 1/4”,
art. nr. 241.503.00.1
- geluidsisolatieset voor hang-wc en
art. nr.

hangbidet, art. nr. 156.050.00.1

111.535.00.1
met:
- afzonderlijk, traploos in hoogte regelbare voetsteunen,
voor een vloeropbouw van 0 – 20 cm
- 2 complete bevestigingen M 12 voor de bevestiging van
het bidet, tussenafstand 18 of 23 cm
- voorgemonteerde in hoogte regelbare montagemal voor
de bevestiging van muurplaten
- 2 muurplaten, R 1/2” x Rp 1/2” - messing, lengte 7 cm
(geschikt voor MeplaFix adaptermoer)
- in hoogte regelbare afvoerbeugel
- afvoerbocht Ø 50 met aansluitdichting Ø 32 voor de
uitgangsdiameter van de reukafsluiter
Zonder:
- stopkranen
- set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1
Aansluitmaten voor bidets
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Duofix montage-element voor hangbidet /

Toebehoren:

hoogte 82 cm

- set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1
- verlenging voor set voor bevestiging tegen een
muur, art. nr. 111.887.00.1
- reukafsluiter, Rp 1 1/4” x Ø 32,
art. nr. 151.113.11.1 - alpien wit
- verchroomd rooster R 1 1/4”,
art. nr. 241.503.00.1

art. nr.
111.515.00.1

- geluidsisolatieset voor hang-wc en
hangbidet, art. nr. 156.050.00.1

met:
- afzonderlijk, traploos in hoogte regelbare voetsteunen,
voor een vloeropbouw van 0 – 20 cm
- 2 complete bevestigingen M 12 voor de bevestiging van
het bidet, tussenafstand 18 of 23 cm
- voorgemonteerde in hoogte regelbare montagemal voor
de bevestiging van muurplaten
- 2 muurplaten, R 1/2” x Rp 1/2” - messing, lengte 7 cm
(geschikt voor MeplaFix adaptermoer)
- in hoogte regelbare afvoerbeugel
- afvoerbocht Ø 50 met aansluitdichting Ø 32 voor de
uitgangsdiameter van de reukafsluiter
Zonder:
- stopkranen
- set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1
Aansluitmaten voor bidets
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9. Montage-element voor inloopdouche met
wandafvoer
Duofix montage-element voor inloopdouche, met

Zonder:

wandafvoer

- set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1
- sierplaat voor reukafsluiter douche-element
- dichtingsfolie voor dunbedmortel (in handel
verkrijgbaar)
- muurplaten

Toebehoren:
- NIET VERGETEN!
sierplaat voor reukafsluiter douche-element
art. nr. 154.330.00.1 - om te betegelen
art. nr. 154.330.11.1 - alpien wit
art. nr. 154.330.21.1 - glansverchroomd
art. nr. 154.330.FW.1 - roestvrij staal
- set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1
- verlenging voor set voor bevestiging tegen een
muur, art. nr. 111.887.00.1
- muurplaat, R 1/2” x Rp 1/2” - messing, lengte
7 cm (geschikt voor MeplaFix adaptermoer),
art. nr. 465.034.00.1
art. nr.
111.731.00.1
met:
- afzonderlijk, traploos in hoogte regelbare voetsteunen,
voor een vloeropbouw van max. 20 cm
- voorgemonteerde in hoogte regelbare montagemal voor
bevestiging van muurplaten (opbouwkraanwerk)
- voorgemonteerde in hoogte en diepte regelbare houten
montageplaat voor bevestiging van kraanwerk
- reukafsluiter:
- afvoerdebiet 0,85 l/s
- met uitneembare klok
- aansluiting aan de waterafvoer, links of rechts met
afvoerbocht Ø 50, of in het midden vooraan met afvoerbuis Ø 50
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10. Bevestiging van kraanwerk voor douche / bad

Duofix montagesteun voor opbouwkraanwerk

art. nr.
111.787.00.1
voor bevestiging tussen 2 Duofix montage-elementen of
tussen 2 Duofix verstevigingspalen (zelfde breedte als de
montage-elementen)
bestaat uit:
- in breedte regelbare montagemal voor de bevestiging
van muurplaten
- 2 muurplaten, R 1/2” x Rp 1/2” - messing, lengte 7 cm
(geschikt voor MeplaFix adaptermoer)

Duofix montageplaat voor inbouwkraanwerk

art. nr.
111.788.00.1
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11. Duofix materiaal voor het bekleden van een
sanitaire lichte wand
Duofix gipsplaat, 200 x 60 x 1,8 cm

Gipsplaatschroeven, 3,5 x 35 mm - 200 stuks

art. nr.
461.030.00.1
met boorkop

art. nr.
111.808.00.1
Plamuur, zak van 5 kg

art. nr.
464.015.00.1
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12. Toebehoren
Geluidsisolatieset voor hang-wc en hangbidet

art. nr.
156.050.00.1
met geluidsisolerende mat en hulzen
De geluidsisolatieset vemindert de overdracht van hinderlijke
geluiden en beschermt de keramiek.

Afdekplaat, 24,6 x 44 cm, met geluidsisolatieset, voor
plaatsing tussen tegels en wc-pot - roestvrij staal

art. nr.
115.396.00.1
voor montage-element met art. nr. 111.396.00.5

De afdekplaat verbergt de opening in de tegels. Ze heeft
dezelfde breedte (24,8 cm) als de bedieningsplaten.

Steuntjes voor extra platte wc-potten, voor Duofix /
GIS wc-elementen

art. nr.
111.847.00.1

De steuntjes in een wc-element ondersteunen extra platte
wc-potten.
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Set voor geurafzuiging hang-wc - met ventilator

art. nr.
349.351.00.1

Set voor geurafzuiging hang-wc - zonder ventilator

met:
- PE buis Ø 50 en PE reductie Ø 50 / Ø 80
- flexibele aluminium buis Ø 80
- inbouwdoos met alpien wit deksel voor ventilator
- ventilator met:
- 2 luchtstromen:
- geurafzuiging uit de wc-pot
- geurafzuiging uit het lokaal
- nalooprelais met volgende vaste instelling:
- geurafzuiging start 40 seconden na inschakelen
van het licht
- geurafzuiging stopt 8 minuten na doven van het
licht
- keuze van het afvoerdebiet tijdens montage, dat:
- constant is ingeschakeld (32 m³/h)

art. nr.

- wordt ingeschakeld via een lichtschakelaar (90, 60

349.352.00.1

of 32 m³/h) eventueel gekoppeld aan een

met:

nalooprelais

- PE buis Ø 50 en PE reductie Ø 50 / Ø 80

- constant is ingeschakeld (32m³/h) en dat wordt
verhoogd (tot 90 of 60 m³/h) bij ingeschakeld licht,
eventueel gekoppeld aan een nalooprelais

32

- flexibele aluminium buis Ø 80
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Montagelat met muurplaat Rp 1/2” voor urinoirelement

art. nr.

1/2”

Ø 32

242.042.00.1
voor de aansluiting van de watertoevoer van een urinoir
met het montage-element, art. nr. 111.616.00.1

Sierplaat voor reukafsluiter douche-element - om te

Sierplaat voor reukafsluiter douche-element

betegelen

art. nr.
154.330.00.1
met haarzeef

art. nr.
alpien wit

154.330.11.1

glansverchroomd

154.330.21.1

roestvrij staal

154.330.FW.1

met haarzeef

Muurplaat, R 1/2” x Rp 1/2” - messing, lengte 7cm

R

Rp

1/2”

1/2”

H

L

I

I1

art. nr.

3,5

7

1,8

3

465.034.00.1

geschikt voor MeplaFix adaptermoer

Voor andere toebehoren, zie de overige Geberit
technische documentatie
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13. Materiaal NIET COMPATIBEL met de Duofix
systeemfilosofie
Systemfix montage-element voor hang-wc, met

Toebehoren:

UP320 inbouwspoelreservoir voor frontbediening

- bedieningsplaat (Bolero, Mambo, Rumba, Samba,
Sigma10, Sigma20, Sigma50 of Tango)

- verlenging voor set voor bevestiging tegen een
muur, art. nr. 111.887.00.1
- geluidsisolatieset voor hang-wc en
hangbidet, art. nr. 156.050.00.1
- reductie met insteekmof, Ø 110 x Ø 90,
art. nr. 367.928.16.1
- aansluitstuk voor hang-wc, met mof en
dichting, Ø 90, art. nr. 366.887.16.1
- afstandsbediening: pneumatisch, elektrisch of
contactloos (met infrarooddetectie)
- steuntjes voor extra platte wc-potten, voor
Duofix / GIS wc-elementen, art. nr. 111.847.00.1

art. nr.
111.305.00.5
met:
- inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek, voor
spoeling met 7,5 / 6 l of 4 - 3 l of voor “spoel/stop”spoeling
- afzonderlijk, traploos in hoogte regelbare voetsteunen,
voor een vloeropbouw van 0 - 20 cm
- 2 complete bevestigingen M 12 voor de bevestiging van
de wc-pot, tussenafstand 18 of 23 cm
- stopkraan
- aansluiting aan de watertoevoer in R 1/2”
- wachtbuis, in de linkerzijde van het element, waarin
naderhand een flexibel voor de watertoevoer - van een
anale douche- kan geïnstalleerd worden
- spoelbocht, toe- en afvoermanchet
- afvoerbocht Ø 90
- set voor bevestiging tegen een muur
- ruwbouwbescherming voor de service-opening
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Aansluitmaten voor wc’s

Duofix
Assortiment
Duofix Special montage-element voor hang-wc, met

- wachtbuis, in de linkerzijde van het element, waarin

UP320 inbouwspoelreservoir voor frontbediening /

naderhand een flexibel voor de watertoevoer -van een

breedte 80 - 130 cm

anale douche- kan geïnstalleerd worden
- spoelbocht, toe- en afvoermanchet
- afvoerbocht Ø 90
- set voor bevestiging tegen een muur
- verlenging voor set voor bevestiging tegen een muur, art.
nr. 111.887.00.1
- ruwbouwbescherming voor de service-opening
Toebehoren:
- bedieningsplaat (Bolero, Mambo, Rumba, Samba,
Sigma10, Sigma20, Sigma50 of Tango)

- geluidsisolatieset voor hang-wc en
hangbidet, art. nr. 156.050.00.1
- reductie met insteekmof, Ø 110 x Ø 90,
art. nr. 367.928.16.1
- aansluitstuk voor hang-wc, met mof en
dichting, Ø 90, art. nr. 366.887.16.1
- afstandsbediening: pneumatisch, elektrisch of
contactloos (met infrarooddetectie)
- afwerkset voor Duofix Special montageelement voor hang-wc,
art. nr.

art. nr. 111.894.00.1

111.379.00.5
- steuntjes voor extra platte wc-potten, voor
met:
- inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek, voor
spoeling met 7,5 / 6 l of 4 - 3 l of voor “spoel/stop”-

Duofix / GIS wc-elementen, art. nr. 111.847.00.1
Aansluitmaten voor wc’s

spoeling
- afzonderlijk, traploos in hoogte regelbare voetsteunen,
voor een vloeropbouw van 0 - 20 cm
- afzonderlijk, traploos regelbare zijprofielen voor
aanpassing van de breedte van het wc-element van
80 - 130 cm
- hoekplaat ter ondersteuning van de afwerkingsplaat op
tablethoogte
- 2 complete bevestigingen M 12 voor de bevestiging van
de wc-pot, tussenafstand 18 of 23 cm
- stopkraan
- aansluiting aan de watertoevoer in R 1/2”
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Duofix
Assortiment
Afwerkset voor Duofix Special montage-element voor
hang-wc

art. nr.
111.894.00.1
met:
- voorgeboorde gipsplaten
- plamuur
- gipsplaatschroeven met boorkop
Universele renovatiebocht voor hang-wc /
lengte 14,5 - 34,5 cm

art. nr.
388.350.29.1
met PVC lijm en dichtingen
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Duofix
Assortiment
Voorgeboorde gipsplaat, 46 x 130 x 1,8 cm, voor
Duofix wc-element

art. nr.
111.855.00.1
Set voor bevestiging van de Duofix voetsteunen tegen
een muur

art. nr.
111.867.00.1
met 2 metalen, traploos, in de diepte regelbare
muurankers
Duofix set voor bevestiging tegen een muur hoekopstelling

art. nr.
111.835.00.1
met:
- 2 metalen muurankers met traploos, in de diepte
regelbare, stelschroeven
- scharnierverbinding tussen muurankers en
stelschroeven voor een variabele hoekinstelling
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Duofix
Assortiment
Duofix montage-element voor steunbeugels en

Toebehoren:

handgrepen

- set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1
- verlenging voor set voor bevestiging tegen een
muur, art. nr. 111.887.00.1

art. nr.
111.790.00.1
met:
- afzonderlijk, traploos in hoogte regelbare voetsteunen,
voor een vloeropbouw van 0 – 20 cm
- voorgemonteerde multiplex plaat
Zonder:
- set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1
Het montage-element wordt met de “set voor bevestiging tegen
een muur” gemonteerd.

Het montage-element geïntegreerd in een lichte scheidingswand.
(links: wand niet van Geberit / rechts: Duofix wand)
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Het montage-element geïntegreerd in een Duofix wand als lichte
vóórzetwand.

Duofix
Toepassingsmogelijkheden
Duofix is een sanitair installatiesysteem voor lichte
wanden.

A

B

Duofix als scheidingswand (A) of als vóórzetwand (B)
De Duofix scheidingswand (tekening A) volledig afgewerkt.

Sanitaire lichte wanden van Geberit kunnen worden
opgebouwd als scheidings- (A) of als vóórzetwand (B).
De wanden zijn voorzien van een Geberit afwerking
(gipsplaten) en zijn dus tegelklaar.

De Duofix vóórzetwand (tekening B) op hoogte van de
elementen is gedeeltelijk betegeld, de wastafel volgt nog.

Geen zorgen met Duofix, de lichte wanden
zijn voldoende stabiel (400 kg voor de wc).

De Duofix montage-elementen worden heel
simpel in het Duofix profiel gehangen.
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Duofix
Materiaallijsten
Om snel en eenvoudig een materiaallijst op te stellen

2. Kies de Duofix montage-elementen

zijn er twee mogelijkheden:
- methode 1: maak gebruik van de ontwerpsoftware
ProPlanner Light. Deze is gratis te downloadenen
van de Geberit website.
wc

- methode 2: gelieve volgende stappen te doorlopen:
1. Kies de Duofix wand
- vóórwand
wastafel

A

B

bidet

douche

urinoir

Onderstaande artikelen worden niet beschouwd als
montage-elementen, wel als toebehoren.
C

D

3.
- scheidingswand

E

E (= 2 X D)

Voor de berekening van de materiaallijst wordt een
scheidingswand beschouwd als tweemaal een vóórwand.
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Kies het toebe-

horen

bevestiging van kraanwerk
universele montageplaat:
voor bad / douche
- steunbeugels en handgrepen
- scheidingswanden voor urinoirs

Duofix
Materiaallijsten
1. Kies de Duofix wand

Bovenstaande lijst geeft een schatting van het te

voorzien als sets voor bevestiging tegen een muur,

gebruiken Duofix materiaal. De hoogte van de vóórwand

art. nr. 111.844.00.1.

wordt bepaald door de hoogte van de montageelementen. De vóórwanddiepte kan vergroot worden
door evenveel verlengingen, art. nr. 111.887.00.1, te

A
Een combinatie van de set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1, en de verlenging, art. nr. 111.887.00.1,
maken vóórwanddieptes mogelijk tot 40 cm (zonder beplating en
betegeling).
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Duofix
Materiaallijsten

Bovenstaande lijst geeft een schatting van het te
gebruiken Duofix materiaal. De hoogte van de vóórwand
wordt bepaald door de hoogte van de montageelementen. De vóórwanddiepte kan vergroot worden
door evenveel verlengingen, art. nr. 111.887.00.1, te
voorzien als sets voor bevestiging tegen een muur,
Een combinatie van de set voor bevestiging tegen een muur,
art. nr. 111.844.00.1, en de verlenging, art. nr. 111.887.00.1,
maken vóórwanddieptes mogelijk tot 40 cm (zonder beplating en
betegeling).

art. nr. 111.844.00.1.

B
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Duofix
Materiaallijsten

Bovenstaande lijst geeft een schatting van het te

gelieve ook het overige materiaal te vermeerderen

gebruiken Duofix materiaal. De hoogte van de kamerhoge

(profiel, ...). De minimale diepte van de vóórwand wordt

vóórwand wordt bepaald door de hoogte van de

bepaald door de diepte van de montage-elementen en

verstevigingspaal. Bij een andere hoogte (> 2,45 m),

de plaatsinname van de afvoerleidingen. De montageelementen worden bevestigd aan de verstevigingspalen
en niet aan de achterliggende wand. De set voor
bevestiging tegen een muur, art. nr. 111.844.00.1, is niet
nodig.

C

Verstevigingspalen zijn beschikbaar in verschillende hoogtes.
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Duofix
Materiaallijsten

Bovenstaande lijst geeft een schatting van het te
gebruiken Duofix materiaal. De hoogte van de kamerhoge
vóórwand wordt bepaald door de hoogte van de
verstevigingspaal. Bij een andere hoogte (> 2,45 m),
gelieve ook het overige materiaal te vermeerderen
(profiel, ...).

D

Verstevigingspalen zijn beschikbaar in verschillende hoogtes.
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Duofix
Materiaallijsten

Het Duofix materiaal voor het creëren en het bekleden
van de sanitaire lichte wand wordt samengesteld uit twee
maal de opstelling D. Houd er wel rekening mee dat het
aantal montage-elementen, die in de wand worden
E

geïntegreerd, niet noodzakelijkerwijs aan beide zijden van
de scheidingswand gelijk is.

2. Kies de Duofix montage-elementen
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Duofix
Materiaallijsten
3. Kies het toebehoren
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Duofix
Materiaallijsten
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Duofix
Materiaallijsten
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Duofix
Materiaallijsten
4. Voorbeelden
Voorbeeld 1: vóórwand
(opstelling A)

Materiaallijst:
(samenvatting van de verschillende tabellen)
art. nr.

beschrijving

111.300.00.5

Duofix montage-element voor hang-wc, met UP320 inbouwspoelreservoir voor
frontbediening

111.430.00.1

aantal
1

stuk

1

stuk

1,9

stuk

Duofix montage-element voor wastafel, voor montage van de kraan op de
wastafel, voor opbouwreukafsluiter

111.808.00.1

Duofix gipsplaat, 200 x 60 x 1,8 cm

111.830.00.1

Duofix verstevigingspaal - hoogte van de montage-elementen / 82 - 130 cm

1

stuk

111.844.00.1

Duofix set voor bevestiging tegen een muur

2

stuks

111.878.00.1

Duofix profiel, 2 lengtes van 3 m

5,7

m

111.889.00.1

Zelfklevende isolatieband voor profiel (8 cm x 30 m)

5,7

m

115.770.11.1

Samba bedieningsplaat - alpien wit

116.125.21.1

HyTronic85 wastafelkraan met infrarooddetectie - met menghendel - netvoeding -

1

stuk

glansverchroomd

1

stuk

151.034.11.1

Reukafsluiter voor wastafel, Rp 1 1/4" x Ø 32 - alpien wit

1

stuk

156.050.00.1

Geluidsisolatieset voor hang-wc en hangbidet

1

stuk

241.503.00.1

Verchroomd rooster R 1 1/4"

1

stuk

461.030.00.1

Gipsplaatschroeven, 3,5 x 35 mm - 200 stuks

464.015.00.1

Plamuur, zak van 5 kg

111
1

stuks
kg
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Duofix
Materiaallijsten
De waarden uit de verschillende tabellen:
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Duofix
Materiaallijsten
Voorbeeld 2: vóórwand met schacht
(opstelling A + C)
Opstelling A = wand van 1,5 m breedte (hoogte van de
montage-elementen) = voorbeeld 1
[aantal montage-elementen = 2]
[breedte in tabel = 1,50 m]
Opstelling C = wand van 90 cm breedte (kamerhoogte)
[aantal montage-elementen = 0]
[breedte in tabel = 1,23 m]

Materiaallijst: (opstelling A + C)
(samenvatting van de verschillende tabellen)
art. nr.

Beschrijving

111.300.00.5

Duofix montage-element voor hang-wc, met UP320 inbouwspoelreservoir
voor frontbediening

111.430.00.1

aantal
1

stuk

Duofix montage-element voor wastafel, voor montage van de kraan op de
wastafel, voor opbouwreukafsluter

1

stuk

111.787.00.1

Duofix montagesteun voor opbouwkraanwerk

1

stuk

111.808.00.1

Duofix gipsplaat, 200 x 60 x 1,8 cm

111.830.00.1

Duofix verstevigingspaal - hoogte van de montage-elementen / 82 - 130 cm

1

stuk

111.844.00.1

Duofix set voor bevestiging tegen een muur

2

stuk

111.871.00.1

Duofix verstevigingspaal - kamerhoogte / 220 - 280 cm

3

stuk

111.878.00.1

Duofix profiel, 2 lengtes van 3 m

13,5

m

111.889.00.1

Zelfklevende isolatieband voor profiel (8 cm x 30 m)

13,5

m

115.770.11.1

Samba bedieningsplaat - alpien wit

116.125.21.1

HyTronic85 wastafelkraan met infrarooddetectie - met menghendel - netvoeding -

3,9

stuks

1

stuk

glansverchroomd

1

stuk

151.034.11.1

Reukafsluiter voor wastafel, Rp 1 1/4" x Ø 32 - alpien wit

1

stuk

156.050.00.1

Geluidsisolatieset voor hang-wc en hangbidet

1

stuk

241.503.00.1

Verchroomd rooster R 1 1/4"

1

stuk

461.030.00.1

Gipsplaatschroeven, 3,5 x 35 mm - 200 stuks

464.015.00.1

Plamuur, zak van 5 kg

236
3

stuks
kg
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Duofix
Materiaallijsten
Voorbeeld 3: scheidingswand (kamerhoogte)
(2 keer opstelling D)



Opstelling D = wand van 2,4 m breedte (kamerhoogte)
[aantal montage-elementen = 2 (urinoirs)]
[breedte in tabel = 2,48 m]


Materiaallijst: (opstelling D + D)
(samenvatting van de verschillende tabellen)

Opstelling D = wand van 2,4 m breedte (kamerhoogte)
[aantal montage-elementen = 2 (wc + wastafel]
[breedte in tabel = 2,48 m]

art. nr.

beschrijving

111.300.00.5

Duofix montage-element voor hang-wc, met UP320 inbouwspoelreservoir voor
frontbediening

111.430.00.1

aantal
1

stuk

Duofix montage-element voor wastafel, voor montage van de kraan op de
wastafel, voor opbouwreukafsluiter

1

stuk

111.616.00.1

Duofix montage-element voor urinoir - universeel model / hoogte 112 - 130 cm

2

stuks

111.787.00.1

Duofix montagesteun voor opbouwkraanwerk

1

stuk

111.808.00.1

Duofix gipsplaat, 200 x 60 x 1,8 cm

111.859.00.1

Duofix universele montageplaat (voor de bevestiging van urinoirscheidingswanden)

111.871.00.1

Duofix verstevigingspaal - kamerhoogte / 220 - 280 cm

111.878.00.1

Duofix profiel, 2 lengtes van 3 m

19,8

m

111.889.00.1

Zelfklevende isolatieband voor profiel (8 cm x 30 m)

19,8

m

115.200.11.1

Urinoirscheidingswand - alpien wit

1

stuk

115.770.11.1

Samba bedieningsplaat - alpien wit

1

stuk

116.026.GH.1

HyTronic Sigma50 urinoirsturing met infrarooddetectie - netvoeding - roestvrij staal

2

stuks

116.125.21.1

HyTronic85 wastafelkraan met infrarooddetectie - met menghendel - netvoeding -

10,2

stuks

1

stuk

12

stuks

glansverchroomd

1

stuk

151.034.11.1

Reukafsluiter voor wastafel, Rp 1 1/4" x Ø 32 - alpien wit

1

stuk

156.050.00.1

Geluidsisolatieset voor hang-wc en hangbidet

1

stuk

241.503.00.1

Verchroomd rooster R 1 1/4"

1

stuk

461.030.00.1

Gipsplaatschroeven, 3,5 x 35 mm - 200 stuks

464.015.00.1

Plamuur, zak van 5 kg

52

450
6

stuks
kg

Duofix
Plaatsingstechniek
1. Montage van een Duofix vóórzetwand
1.1. Algemeenheden
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Duofix
Plaatsingstechniek
1.2. Stap 1

De zelfklevende isolatieband voor profiel,
art. nr. 111.889.00.1, verbetert ingrijpend de
akoestische eigenschappen.
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Duofix
Plaatsingstechniek
1.3. Stap 2
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Duofix
Plaatsingstechniek
1.4. Stap 3
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Duofix
Plaatsingstechniek
1.5. Stap 4

Wanneer het merkteken (zelfklever)
zichtbaar is, is de verstevigingspaal te ver uitgetrokken !
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Duofix
Plaatsingstechniek
1.6. Stap 5
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Duofix
Plaatsingstechniek
1.7. Stap 6
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Duofix
Plaatsingstechniek
1.8. Stap 7
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Duofix
Plaatsingstechniek
2. Montage van een Duofix scheidingswand
2.1. Algemeenheden
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Duofix
Plaatsingstechniek
2.2. Stap 1

De zelfklevende isolatieband voor profiel,
art. nr. 111.889.00.1, verbetert ingrijpend de
akoestische eigenschappen.
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Duofix
Plaatsingstechniek
2.3. Stap 2
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Duofix
Plaatsingstechniek
2.4. Stap 3

Wanneer het merkteken (zelfklever)
zichtbaar is, is de verstevigingspaal
te ver uitgetrokken !
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Duofix
Plaatsingstechniek
2.5. Stap 4
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Duofix
Plaatsingstechniek
2.6. Stap 5
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Duofix
Plaatsingstechniek
3. Enkele aandachtspunten tijdens de montage van
een Duofix wand
3.1. Bevestigen van urinoirscheidingswanden

De universele montageplaat,
art. nr. 111.859.00.1, wordt tussen
2 montage-elementen of tussen
2 verstevigingspalen geschroefd.
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Duofix
Plaatsingstechniek
3.2. Bevestigen van armsteunen en steunbeugels

De universele montageplaat, art. nr. 111.859.00.1, wordt tussen 2 montage-elementen of tussen
2 verstevigingspalen geschroefd.
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Duofix
Plaatsingstechniek
3.3. Montage op kamerhoogte onder een schuin dak
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Duofix
Plaatsingstechniek
3.4. Aansluiten van Duofix elementen aan de
watertoevoer met MeplaFix

Het aansluiten van Duofix montage-elementen met het
toevoersysteem Geberit Mepla of Mapress is de eenvoud
zelve ! Al de Geberit elementen die voorzien zijn van een
muurplaat of een aansluiting, met een draadstuk met
1/2 “ buitendraad, kunnen door middel van de MeplaFix
adaptermoer snel en eenvoudig worden aangesloten aan

1. Pers de Mepla buis op de Mepla fitting met MeplaFix
adaptermoer 1/2”

de watertoevoer.

(gelijkaardige werkwijze voor Mapress Koper en
Mapress RVS)

De MeplaFix adaptermoer is geschikt voor alle Geberit draadstukken 1/2” met blauwe beschermkap.

2. Verwijder de blauwe beschermkap van de adaptermoer. Geen kemp of ander materiaal gebruiken om de
De MeplaFix adaptermoer toepasbaar voor alle Duofix

MeplaFix adaptermoer af te dichten!

montage-elementen:

wc

urinoir

wastafel

Deze draadstukken bezitten een blauwe
beschermkap met de vermelding
MeplaFix 1/2 - 20.
Na het verwijderen van de beschermkap
kan de voorgemonteerde MeplaFix adaptermoer worden vastgeschroefd.
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bidet

3. Draai de adaptermoer, zonder gereedschap, tot aan de
aanslag op het draadstuk.

Duofix
Index
art. nr.

blz.

art. nr.

blz.

111.240.00.1

5, 16, 45, 46

111.889.00.1

5, 9, 41, 42, 43, 44, 49, 50,

111.290.00.1

5,15, 45, 46

111.300.00.5

5, 11, 45, 46, 49, 50, 51, 52

111.894.00.1

8, 35, 36, 52

111.305.00.5

8, 34

115.396.00.1

7, 12, 31, 46

111.350.00.5

5, 13, 45, 46

115.415.00.1

20, 22, 47

111.364.00.5

5, 14, 45, 46

115.416.11.1

20, 22, 47

111.379.00.5

8, 35

115.416.21.1

20, 22, 47

111.396.00.5

5, 12, 31 ,45, 46

115.770.11.1

49, 50, 51, 52

111.430.00.1

6, 21, 45, 47, 49, 50, 51, 52

116.026.GH.1

52

111.480.00.1

6, 20, 45, 47

116.125.21.1

49, 50, 51, 52

111.485.00.1

6, 23, 24, 45, 47

151.034.11.1

21, 23, 47, 49, 50, 51, 52

111.489.00.1

6, 22, 24, 45, 47

151.034.21.1

21, 23, 47

111.510.00.1

6, 25, 45, 47

151.113.11.1

25, 26, 27, 47

111.515.00.1

6, 27, 45, 47

154.330.00.1

7, 28, 33, 48

111.535.00.1

6, 26, 45, 47

154.330.11.1

7, 28, 33, 48

111.616.00.1

6, 17, 33, 45, 46, 52

154.330.21.1

7, 28, 33, 48

111.618.00.1

6, 18, 45, 46

154.330.FW.1

7, 28, 33, 48

111.731.00.1

6, 28, 45, 48

156.050.00.1

111.787.00.1

6, 24, 29, 47, 48, 51, 52

111.788.00.1

6, 29, 48

111.790.00.1

8, 38

240.648.00.1

111.808.00.1

7, 30, 41, 42, 43, 44, 49,

241.503.00.1

51, 52, 54, 62

7, 11, 13, 14, 15, 16, 25,
26, 27, 31, 34, 35, 46, 47,
49, 50, 51, 52
20, 21, 22, 23, 47
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27,
47, 49, 50, 51, 52

50, 51, 52
111.830.00.1

5, 10, 41, 42, 48, 49, 50, 51

242.042.00.1

7, 17, 33, 46

111.835.00.1

8, 37

349.351.00.1

7, 14, 32, 46

111.844.00.1

5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

349.352.00.1

7, 14, 32, 46

17, 18, 20, 21, 22, 23, 25,

366.887.16.1
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Proplanner Light
Sanitaire wanden accuraat en op maat ontwerpen

Geberit ProPlanner Light, de ontwerpsoftware van Geberit, waarmee je
sanitaire wanden accuraat en op maat kan ontwerpen en in beeld
brengen.
Met een eenvoudige klik op de link op onze website kan je het ProPlanner Light
programma, gratis en zonder licentie, downloaden en installeren.
Zo kan je voor de Geberit sanitaire wanden GIS en Duofix gemakkelijk offertes,
technische tekeningen en gedetailleerde materiaallijsten opstellen.

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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ProPlanner Light: tijdwinst, doeltreffendheid en zonder risico op fouten.

