
SER TILL  
VARJE BEHOV

GEBERIT URINALSYSTEM



Mer information om fördelar och funktioner 
hos Geberit urinalsystem hittar du på

www.geberit.se/urinalsystem

ALLA FÖRDELAR 
FRÅN EN OCH  
SAMMA KÄLLA.
Flexibilitet är vad som utmärker Geberit urinalsystem - en perfekt lösning för alla byggprojekt. 

Det stora produktsortimentet förenklar planering, installation och underhåll.

hygienisk

vattensnål

hållbar

ekonomisk

fl xibel tillförlitlig

estetisk enkel installation

enkel service
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Kombinera efter dina behov: 
Geberit porslin, urinalstyrning, 
skiljeväggar och installations-
element. Estetiska lösningar 
i en helgjuten enhet. Tidlöst 
subtil - perfekt i alla miljöer.

Dold styrning Integrerad styrning Vattenfri drift

Preda 7988976 7988978 7988977

Selva 7988981 7988983 7988982

Tamina - - -

Duofix � tur 8097738 8100526 8100526

Urinalkonsol - 8100535 8100535

SORTIMENT OCH RSK-NUMMER

←

Kontakta Geberit AB för övriga modeller, utföranden och kombinationer
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FLEXIBLA  
KOMPONENTER.
ENHETLIG DESIGN.

Nät- eller batteridrift Nät-, batteri- eller  
självförsörjande drift

DOLD KONTROLLENHET 
FÖR URINAL

GEBERIT URINAL PREDA

INTEGRERAD  
URINALSTYRNING

GEBERIT URINAL SELVA

VATTENFRI DRIFT

GEBERIT URINAL TAMINA

GEBERIT SKILJEVÄGGAR 
FÖR URINALER
Utformade för att passa Geberit 
porslin. Finns i vit plast eller 
olika glasfärger.
←

GEBERIT SPOLPLATTOR
Finns i olika designer och med 
olika funktioner: beröringsfri och 
manuell.
←

GEBERIT PORSLIN
Enhetligt designkoncept för 
den kompakta urinalen Preda 
och den robusta urinalen 
Selva. Tack vare måtten är 
urinalen Tamina lämplig vid 
renoveringar. 
←

Typ 01

Typ 30

Typ 10

Typ 50

Förenklar installationen  av  
urinaler med integrerad styrning 
utan inbyggd fi tur

VÄGGKONSOLER  
FÖR URINAL
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Varenda komponent i Geberit urinalsystem har utvecklats och 

justerats omsorgsfullt för att minimera vattenförbrukningen utan 

att kompromissa med hygienen.

MINIMAL
SPOLMÄNGD

VATTENLÅS ELLER HYBRIDLÅS
Vattenlåset är konstruerat för vanliga spolmängder, 
medan hybridlåset ger full funktionalitet även med 
små vattenmängder och vid vattenfri drift.

HÅLLBART MILJÖVÄNLIG
Den låga resursförbrukningen lever upp till de höga 
standarder och krav som ställs på projekt för hållbara 
byggnader.

VATTENSNÅLT HELHETSKONCEPT
Spruthuvudet har konstruerats för att passa perfekt  
i porslinets smarta invändiga form. Resultatet är  
en vattenförbrukning på endast 0,5 liter, vilket räcker 
för en optimal spolning Det går att minska spolmäng-
den ytterligare med de individuellt anpassningsbara  
spolningsprogrammen.
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INGEN DOLD SMUTS
Det kantlösa porslinet underlättar rengöring,  
förbättrar hygienen och förebygger obehaglig lukt.
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PRAKTISK DOCKNINGSSTATION
Den praktiska dockningsstationen medger när som 
helst smidig åtkomst till styrenheten - som kan  
tas bort med en hand. Tack vare den automatiska 
funktionen för vattenstopp behöver vattentillförseln 
inte stängas av. Drift av seriekopplade installationer  
är därför inget problem.

DIREKT ÅTKOMST TILL AVLOPPSSYSTEMET
Vattenlåset nås enkelt uppifrån. Underhåll och  
rengöring går därför snabbt och enkelt.

SNABB ÅTKOMST
Spruthuvudet är åtkomligt framifrån vilket  
underlättar rengöring och byte. Det sparar både  
tid och pengar.

SMART,  
SERVICEVÄNLIG
DESIGN
En avgörande fördel vid underhållsarbeten är den smidiga åtkomsten 

av alla funktionselement utan att behöva ta bort porslinet.
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GEBERIT URINAL TAMINA
Geberit Taminas design och storlek gör att  
befintliga hål och anslutningar döljs när äld e 
porslinsurinaler ersätts.

←

ENKEL
RENOVERING
Äldre Geberit urinalsystem kan nu enkelt ersättas - med minimal  

ansträngning och i princip utan ingrepp i byggkonstruktionen. Detta tack 

vare den praktiska renoveringssatsen och den nya större urinalen.  

Det innebär inte bara att urinalsystemet är tillbaka i drift på nolltid utan 

dessutom är i teknikens framkant. Samtidigt som kostnader för drift och 

underhåll minskar.

GEBERIT RENOVERINGSSATS
En redan installerad Geberit spolplatta för  
urinal kan enkelt konverteras till den senaste 
generationen produkter med hjälp av lämplig 
renoveringssats.  Vägginfästningen som är 
speciellt utvecklad för gipskonstruktioner  
klarar belastning upp till 150 kg, vilket gör att 
den klarar relevanta standarder.
←
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www.geberit.se

PRODUCT 

FINDER

Använd vår ProApp för  

att hitta den perfekta  

renoveringslösningen

Enkel installation

Enkelt underhåll
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Geberit AB
Folketshusgatan 1
295 31 Bromölla

T 040-680 89 30
F 040-18 54 39
order.se@geberit.com

www.geberit.se
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