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Innovatieve wandafvoer
voor inloopdouche
Douche-element Geberit Sanbloc

↑ Een mooie sierplaat verhult de afvoer op 
elegante wijze (vier uitvoeringen mogelijk)

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

Polyvalentie bij uitstek 
Met dit innovatieve element plaats je de 
afvoer van de douche in de muur en 
vertrouw je op de beproefde technologie 
van Geberit. Dit element kan in elk type 
gemetselde muur worden geïntegreerd. 
(Minimale dikte van 12,5 cm zonder 
pleisterwerken en tegels).
Reukafsluiters met afvoercapaciteit van 
0.85 l/s, aansluiting op de afvoerleiding: 
links, rechts of in het midden.

Efficiënt, met grenzeloze mogelijkheden
Met dit douche-element, compatibel met 
de andere Sanbloc montage-elementen, 
bespaar je bij de plaatsing tijd en geld. 
Dankzij de klare taakverdeling tussen de 
vaklui, verloopt de installatie van je sanitair 
sneller en eenvoudiger; vloerverwarming is 
perfect mogelijk, ook in je inloopdouche!

Onberispelijke kwaliteit
Het element is geconcipieerd conform de 
Geberit kwaliteitsnormen, en bestaat uit 
een duurzaam waterdichte structuur, die 
garant staat voor jarenlang doucheplezier.

Eenvoud en esthetiek
De decoratieve sierplaat valt op door zijn 
geraffineerde afwerking en biedt een 
discrete aanblik. Het reinigen van het 
element is kinderspel. De reukafsluiter haal 
je eenvoudig uit het element, waardoor je 
makkelijk toegang hebt tot de afvoer én de 
ingebouwde haarzeef. 



Geberit Sanbloc montage-ele-
menten bieden duurzaamheid en 
kwaliteit. Ze vergemakkelijken 
ingrijpend de installatie van je 
sanitaire toestellen. 
Met deze innoverende wandaf-
voer kan je op talloze manieren je 
inloopdouche ontwerpen, zonder 
te tornen aan de inrichting van je 
sanitaire ruimte. Een ideale 
oplossing die efficiënte afvoer 
en esthetiek zonder enig com-
promis combineert.

Sanbloc montage-elementen komen 
volledig tot hun recht in metselwerk. Ze 
worden beschouwd als volle wandelemen-
ten die tijdens de ruwbouwfase in de muur 
geïntegreerd worden.  Sanbloc heeft 
uiteraard ook montage-elementen voor de 
installatie van urinoir, wastafel, bidet en 
hang-wc.

→ Montage volgorde

→ 1. Metselwerk
→ 2. Beton/welfsels
→ 3. Isolatie
→ 4. Chape
→ 5. Bezetting
→ 6. Waterdichting
→ 7. Tegellijm
→ 8. Tegels
→ 9. Sierplaat 
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Sanbloc montage-element voor inloopdouche, 
met wandafvoer - afvoer: links, rechts of 
vooraan in het midden
→ Te bestellen art. nr. 440.733.00.1
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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
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