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We streven al bijna 150 jaar hetzelfde 
doel na. 
We willen het leven van mensen 
aangenamer maken met baanbrekende 
oplossingen voor de hele badkamer.
Daarbij letten wij erop dat elke innovatie 
voldoet aan onze verwachtingen en we 
niet zomaar veranderen om te veranderen. 
We nemen nu de volgende stap en 
combineren onze know-how in sanitaire 
technologie achter de muur met 
designcompetentie voor de muur. Op 
deze manier stellen wij nieuwe normen.

HET RESULTAAT
VAN EEN 
 VOORTDURENDE
EVOLUTIE
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GEBERIT ONE
Geberit ONE combineert het beste van twee werelden en is 
zodoende de toonaangevende, volledig geïntegreerde 
totaaloplossing voor de hele badkamer. Dit is mogelijk door 
talrijke componenten in de muur te integreren. Slim 
gecombineerd in één enkel systeem kan Geberit ONE met vele 
zichtbare en verborgen voordelen schitteren. 
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BEPROEFDE  
KNOW-HOW  
ACHTER DE MUUR
In de loop der jaren zijn de installatiesystemen van Geberit een 
vaste waarde geworden bij professionals, die hun perfecte 
functionaliteit, eenvoud en uitstekende kwaliteit naar waarde 
weten te schatten. Geberit ONE zorgt voor een betere benutting 
van de voorwand met bijkomende elementen en een continue 
aansluiting op het systeem.
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DESIGN EN  
FUNCTIONALITEIT  
VOOR DE WAND
De puristische look creëert een nieuwe benadering van het leven. 
Geberit ONE overtuigt in elk opzicht met een minimalistisch 
ontwerp en zorgt dankzij zijn uitzonderlijke functies voor minder 
poetswerk in de badkamer.
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OPTIMAAL  
GEBRUIK
VAN DE RUIMTE
Geberit ONE combineert op uitgekiende wijze knowhow achter de 
muur met design-expertise voor de muur. De voorwand wordt 
nog intensiever gebruikt voor het onderbrengen van de 
sanitairtechniek en als bijkomende opbergruimte. Dit betekent dat 
we meer ruimte en een nieuwe ervaring in de badkamer kunnen 
creëren.
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GEBERIT DUOFRESH
De nieuwe Geberit DuoFresh 
module met geurextractie en 
oriëntatielicht kan achteraf 
worden toegevoegd.

NISAFLEGBOX
De kant-en-klare nisaflegbox 
vereenvoudigt de planning en de 
installatie.

DOUCHESCHEIDINGSWAND*
Dankzij een innovatief installatie- 
element kan de Geberit 
douchescheidingswand naadloos in 
het voorwandsysteem worden 
geïntegreerd.

MUURAFVOER
De muurafvoer voor de douche 
maakt het mogelijk de gehele vloer 
te betegelen zonder onderbreking 
en is volledig geïntegreerd in het 
voorwandsysteem.

WC
Dankzij de TurboFlush 
technologie en de spoelrandloze 
wc, is de spoeling niet alleen zeer 
stil, maar ook echt grondig.

VERNIEUWING
IN ELK DETAIL

* De douchescheidingswand wordt vanaf oktober 2019 in ons assortiment opgenomen en wordt vanaf  
dat tijdstip voor verkoop aangeboden. Voordien kan het artikel niet (vooraf) worden besteld.
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SPIEGELKAST
Spiegelkast met onopvallend 
geïntegreerde verlichting en 
andere nuttige functies.

MUURKRAAN
De muurkraan van Geberit ONE 
zorgt ervoor dat de volledige  
wastafel vrij blijft, waardoor vuile 
randen en kalkresten die zich 
vooral rond kranen op de wastafel 
vormen worden vermeden.

WASTAFEL
Met een diepte van net 400 mm neemt  
de Geberit ONE wastafel weinig plaats in 
beslag.

WASTAFELONDERKAST
De wastafelonderkast biedt een 
uitstekend aanbod aan bergruimte.
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FUNCTIONELE 
ELEMENTEN

EEN GOEDE OPVANG
Als er per ongeluk iets 
waardevols in de afvoer zou 
vallen, komt de ‘sieradenvanger’ 
te hulp. Open eenvoudig de 
bovenste schroefdop op de val en 
het artikel kan verwijderd worden.

GEMAKKELIJK SCHOON  
TE MAKEN
De sierplaat kan eenvoudig 
worden verwijderd, zodat de 
geïntegreerde haarvanger zonder 
problemen kan worden gereinigd.

TOEGANKELIJKHEID WANNEER 
VEREIST
De functiedoos bevat zowel de sifon, de 
overloop, de afvoerplug als de 
aansluitventielen voor de wastafelkraan. 
Dit creëert meer ruimte voor de muur, 
terwijl de afneembare klep betekent dat 
de functiedoos op elk moment 
toegankelijk is.

VOOR OPTIMALE POSITIONERING
Het nieuwe installatie-element is bedoeld 
voor de eenvoudige, precieze en veilige 
installatie van de Geberit ONE wandkraan 
en keramische wastafel.

In de Geberit ONE badkamer nemen de individuele elementen 
van het wastafelgedeelte - wastafel, sifon, kraan, spiegelkast 
en wastafelonderkast - nauwelijks ruimte in beslag.  
Dit is mogelijk dankzij de perfecte combinatie van het 
prewandsysteem en de nieuwe oplossingen voor de muur.
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De keramiekspecialisten en sanitaire ingenieurs van 
Geberit hebben het toilet in zijn geheel verfijnd en 
geoptimaliseerd. Als gevolg hiervan maakt Geberit ONE 
indruk tot in de kleinste details. Alle verhoudingen, 
afmetingen en vormen zijn perfect op elkaar afgestemd. 

GEAVANCEERD  
ONTWERP
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INGEBOUWDE FLEXIBILITEIT
De hoogte van de Geberit ONE wc kan worden afgesteld zonder 
dat de voorwand hoeft te worden geopend – niet alleen tijdens 
de installatie maar ook jaren nadien.

EENVOUDIGE BEVESTIGING
Dankzij de nieuwe bevestigingstechniek wordt de wc-pot snel 
langs boven gemonteerd.

SPOELRANDLOOS EN EFFICIENT
De spoelrandloze binnengeometrie van de keramische wc zorgt 
voor een uitstekende, stille spoeling.
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MEER 
MOGELIJKHEDEN
Als het gaat om de doucheruimte, hebben klanten  
verschillende ontwerpvereisten en voorkeuren.  
Dankzij de innovatieve oplossingen van Geberit kunnen 
deze wensen zonder problemen worden vervuld.

DOUCHESCHEIDINGSWAND
Dankzij een nieuw installatie-element is de Geberit 
douchescheidingswand naadloos geïntegreerd in  
de planning- en installatieprocessen van het  
voorwandsysteem.

MUURAFVOER
De Geberit muurafvoer voor de douche past  
elegant in de voorwand en baant de weg naar een 
drempelloze badkamer.

NISOPBERGBOX
De Geberit nisopbergbox is voorzien van 
een voorgemonteerde dichtingsfolie voor 
integratie in de systeemafdichting en 
vormt dus een integraal onderdeel van 
het installatiesysteem.
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* De douchescheidingswand wordt vanaf oktober 2019 in ons assortiment opgenomen en wordt vanaf dat tijdstip voor verkoop  
aangeboden. Voordien kan het artikel niet (vooraf) worden besteld.
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