
GEBERIT SUPERTUBE

HET PLAATS-  
BESPARENDE 
SYSTEEM



MEER RUIMTE
DANKZIJ GEOP-
TIMALISEERD 
HYDRAULISCH 
SYSTEEM
De uitgekiende Geberit SuperTube technologie met geopti-

maliseerde stroming creëert een continue luchtkolom  

in de afvoerleiding, zodat een parallelle verluchtingsleiding 

niet langer vereist is.

De leidingen hebben een kleinere diameter en hebben geen 

verluchtingsleidingen nodig, zodat de leidingen in veel  

kleinere leidingschachten kunnen worden geplaatst. Meer 

nog: de horizontale leidingen kunnen tot een lengte van  

6 meter zonder helling worden geplaatst om ruimte te  

besparen. De Geberit SuperTube creëert dus meer bruikbare 

woonruimte.

• Meer woonruimte

• Eenvoudige planning en installatie

• Kleinere, consistente buisdiameter

• Geen extra verluchtingsleidingen

• Horizontale leidingen zonder helling*

* Tot 6 meter
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GEAVANCEERD HYDRAULISCH SYSTEEM

ALLES WAT EEN 
EFFICIËNT 
AFVOERSYSTEEM 
NODIG HEEFT

KLASSIEK SYSTEEM 
Een klassiek afvoersysteem bereikt een afvoercapaciteit  
van 12,4 l/s met een buisdiameter van d160 en een extra ver-
luchtingsleiding d90.

GEOPTIMALISEERD SYSTEEM MET DE 
GEBERIT SOVENT FITTING 
De oplossing met Geberit Sovent heeft geen parallelle verluch-
tingsleiding nodig. Hierdoor wordt een maximale afvoercapaci-
teit van 12 l/s met een buisdiameter van d110 gerealiseerd.

DE GEBERIT SOVENT FITTING NAAR  
EEN HOGER NIVEAU TILLEN 
Met de Sovent fitting was Geberit er al in geslaagd om een ruim-
tebesparende oplossing voor hoge gebouwen aan te bieden, 
omdat geen parallelle verluchtingsleiding meer vereist was. Met 
de Geberit SuperTube technologie wordt dit concept naar een 
hoger niveau getild. Bij richtingsveranderingen was vroeger altijd 
een extra verluchtingsleiding nodig, de SuperTube maakt deze 
echter overbodig.

RUIMTEBESPARENDE INSTALLATIE 
De Geberit SuperTube bespaart ruimte in alle richtingen.  
Aangezien geen extra verluchtingsleiding vereist is, wordt min-
der ruimte ingenomen in de verticale schacht en in de valse  
plafonds, bijvoorbeeld bij een verspringing of een collectorlei-
ding. Meer nog: een helling is niet meer nodig in horizontale  
leidingen tot een lengte van 6 meter. Daardoor kunnen de  
beugels uiterst dicht tegen het plafond worden geïnstalleerd.

Dankzij de maximale afvoercapaciteit van 12 l/s en een consistente buisdi-

ameter van d110 zijn de prestaties van de Geberit SuperTube vergelijkbaar 

met die van een klassiek systeem, maar met belangrijke besparingen in 

ruimte en materiaal.

GEBERIT SUPERTUBE  
Deze technologie maakt een consistente afvoerleiding met  
één enkele buisdiameter mogelijk. Een verluchtingsleiding is niet 
nodig en bovendien kan de horizontale leiding tot een lengte  
van 6 meter zonder helling worden geplaatst.
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GEBERIT SOVENT FITTING D110 
De geoptimaliseerde geometrie van de 
Geberit Sovent fitting geleidt het water in 
de valleiding, zorgt er voor dat het water 
tegen de leidingwand wordt geduwd  
en brengt het water aan het draaien. De 
hieruit resulterende roterende stroming 
creëert aan de binnenzijde een stabiele, 
continue luchtkolom, die een afvoercapa-
citeit van 12 l/s mogelijk maakt.

1 Het uitstromende water wordt  
aan het draaien gebracht  
in de Geberit Sovent fitting.

2 De roterende stroming wordt  
een gelaagde stroming in  
de Geberit BottomTurn bocht.

3 De gelaagde stroming wordt  
opnieuw een roterende stroming  
in de Geberit BackFlip bocht.

Het resultaat: een continue luchtkolom 
van de bovenste verdieping tot en met de 
collectorleiding.

GEBERIT BOTTOMTURN BOCHT 
Met de Geberit BottomTurn bocht zorgt 
een stroomverdeler ervoor dat de  
waterwand breekt en de roterende stro-
ming in een gelaagde stroming verandert 
zonder de luchtkolom te verstoren. Dit 
zorgt voor een aanzienlijke vermindering 
van de impulsverliezen in vergelijking met 
klassieke oplossingen. 

GEBERIT BACKFLIP BOCHT 
De gedraaide Geberit BackFlip bocht 
brengt de gelaagde waterstroming aan 
het wervelen, waardoor het water door  
de verticale leiding roteert en het in een 
ringvormige stroming wegloopt. De  
inwendige luchtkolom in de daaropvol-
gende valleiding wordt ook hier in stand 
gehouden.

COMPONENTEN 

FITTINGEN 
DIE EEN TOTAAL NIEUWE 
DRAAI GEVEN
De Geberit SuperTube technologie is gebaseerd op het perfecte samenspel 

tussen vier systeemcomponenten. Drie uitgekiende fittingen in combinatie 

met de beproefde Geberit PE afvoerleiding met een hoge belastbaarheid 

creëren samen een innovatieve hydraulische oplossing die extra voordelen 

biedt. 
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GEBERIT SERVICE

HOGE AMBITIES
VRAGEN OM EEN 
STERKE PARTNER
Het is voor projecteigenaars, sanitair ingenieurs en installateurs 

niet altijd gemakkelijk om kosteneffectieve en betrouwbare af-

voersystemen voor hoge gebouwen te vinden. Dankzij consistent 

onderzoek in hydraulica en de eigen, interne productontwikkeling 

legt Geberit de lat niet alleen op technisch niveau hoger, maar 

ook wat betreft service.

Partnerschap en betrouwbaarheid zijn kernwaarden die onze  

klanten over de hele wereld van ons mogen verwachten. Of u nu 

een gedegen eerste advies wenst of ondersteuning bij de plan-

ning of hulp bij aanbestedingen of op de bouwplaats nodig heeft, 

het Geberit team staat u altijd terzijde.

1    GOED ADVIES EN  
PLANNING
• Ondersteuning bij het  

bestuderen van de  
mogelijke toepassingen  
van Geberit SuperTube

• Dimensionering 
• Materiaalplanning
• Beschikbaar stellen  

van BIM-gegevens voor 
Autodesk® Revit®  
en CAD-gegevens 
www.geberit.be

2    ONDERSTEUNING TER 
PLAATSE
• Opleiding van installateurs 

op de werf
• Inspecties ter plaatse door 

specialisten van Geberit

PROJECT 
MANAGEMENT

ADVIES  
EN PLANNING
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GEBERIT HYDRAULISCHE COMPETENTIE

BETROUWBARE 
GEBOUWRIOLERING
IS GEEN TOEVAL

De eisen aan eigentijdse gebouwen 

worden steeds strenger, ook met be-

trekking tot de afvoersystemen. Grote 

hoeveelheden regenwater en afvalwa-

ter moeten veilig en betrouwbaar over 

lange afstanden worden afgevoerd. De 

hydraulische specialisten bij Geberit 

ontwikkelen en optimaliseren product-  

oplossingen en systemen die deze taak 

probleemloos kunnen vervullen. Onze 

jarenlange ervaring op het gebied van 

stromingstechniek, onze uitgebreide 

kennis van fysica en onze ongeëven-

aarde simulatie- en testvoorzieningen 

zorgen op dit gebied voor een stevige 

fundering.

SIMULATIES EN TESTS
De onderzoekers bij Geberit maken eerst gebruik van com-  
puterondersteunde vloeistofdynamica (CFD) om potentiële  
ontwikkelingsvarianten virtueel uit te werken, waarna optimale 
oplossingen voor de verdere ontwikkeling in de laboratorium-  
omgeving worden uitgefilterd. De afvoertoren van het bedrijf, die 
reeds meer dan 50 jaar deel uitmaakt van het testlaboratorium, 
biedt vervolgens de mogelijkheid om de nieuwe ontwikkelingen 
in reële omstandigheden te onderwerpen aan alle relevante  
hydraulische tests. Pas als de prototypes de simulatieresultaten 
tijdens intensieve laboratoriumtests hebben bevestigd, worden 
extra praktijktests uitgevoerd om deze voor de markt verder te 
ontwikkelen.

ONTWIKKELING NAAR EEN HOGER NIVEAU TILLEN
Met de Geberit Sovent fitting, die voor het eerst in 1959 in  
Zwitserland werd ontwikkeld, was het eindelijk mogelijk om een 
afvoersysteem zonder extra verluchtingsleiding te creëren.  
Talloze particuliere en nationale testinstallaties over de hele  
wereld hebben de mogelijkheden van deze revolutionaire  
innovatie geverifieerd voordat het product in 1970 eindelijk op 
de markt kwam. In het kader van de continue productontwikke-
ling werd de vertrouwde Geberit Sovent fitting met diameter 
d110 later opnieuw op de markt gebracht in een versie met ge-
optimaliseerde stroming. Het fysieke basisconcept werd continu 
verder ontwikkeld tot de nieuwe Geberit BottomTurn bocht en 
de Geberit BackFlip bocht uiteindelijk geïntroduceerd werden. 
Deze zijn nu ook als optimale combinatie op de markt gebracht 
onder de naam SuperTube technologie.

UITGEBREIDE PRODUCTTESTS
De bestaande afvoertoren werd in het kader van het ontwikke-
lingsproces voor de SuperTube technologie aanzienlijk uitge-
breid om de reële omstandigheden in een hoog gebouw in de 
praktijk te simuleren en een sprong met een lengte tot 6 meter 
te creëren. De structuren boven het dak werden dusdanig  
ontworpen dat deze de verdiepingen boven de verspringing 
voorstellen. Na afsluiting van het ontwikkelingsproces werden 
de succesvolle resultaten – alsook alle installaties inclusief de 
uitgebreide meettechnologie – gedocumenteerd en bevestigd 
door een extern en officieel erkend testinstituut.

10 11



TURNOVA, TURNHOUT

DUURZAME HOOGBOUW
IN EEN VERZOENINGS-
PROJECT TUSSEN OUD 
EN NIEUW

"Ruimtebesparing is essentieel bij huidige bouwprojecten. 

Door per verdiep de ideale positie van het Soventstuk  

te bepalen, konden we de meest plaatsbesparende confi-

guratie bekomen."

Jimmy Abbeel
Lauwerysen-Driesen nv

HET PROJECT IN EEN OOGOPSLAG:
• Projectontwikkelaar: 

Armada Projectontwikkeling nv
• Architectenbureau: OSAR Architects nv 

en B-architecten nv
• Studiebureau technieken:  

Studiebureau R. Boydens nv
• Algemeen aannemer: Interbuild nv
• Installatiebedrijf:  

Lauwerysen-Driesen nv
• Hoogte: 72 m
• Verdiepen: 20
• Badkamers: 49
• Afgewerkt in 2019

DE UITDAGING
Turnova is een masterproject op de site 
van een oude drukkerij, met een winkel-
centrum, een hotel, een academie en  
tal van wooneenheden waarvan er zich  
49 bevinden in een 72 meter hoge  
woontoren. Uiteraard dient er bij zulke 
hoogtes extra aandacht te worden  
besteed aan de drukvariaties in  
de afvoerleidingen, met een zo beperkt 
mogelijke inname van de ruimte binnen 
het gebouw. 

DE OPLOSSING  
Installatiebedrijf Lauwerysen-Driesen uit 
Merksplas is niet onbekend met gelijkaar-
dige projecten en wist al snel dat het 
Sovent systeem de ideale uitkomst was. 
Ter vervanging van een klassieke stand-
leiding d110 met verluchtingsleiding d75 
werd het systeem gereduceerd tot één 
enkele standleiding d110 met Sovent-
stukken.

Planning met conventioneel ventilatie systeem Planning met Geberit Sovent
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ZUIDERZICHT ANTWERPEN

INNOVERENDE  
BLIKVANGER
AAN DE SCHELDE

“Sovent is plaats én kostenbesparend. 

Waar mogelijk maken we dan  

ook graag gebruik van het systeem.”

Raf Vliegen
Vliegen nv

HET PROJECT IN EEN OOGOPSLAG:
• Projectontwikkelaar: Triple Living nv
• Architectenbureau: ERV-architecten nv
• Studiebureau technieken: CES nv
• Algemeen aannemer: Interbuild nv
• Installatiebedrijf: Vliegen nv
• Hoogte: 80 m
• Verdiepingen: 25
• Badkamers: 141
• Afgewerkt in 2019

DE UITDAGING
Zuiderzicht is een residentieel project 
met hotel en woontoren, dat deel uit-
maakt van het stadsontwikkelingsproject 
Nieuw Zuid met nog 5 andere woontorens 
langs de Schelde in Antwerpen. De  
woontoren wordt als één van de meest 
innoverende van zijn tijd. Er wordt in  
dit project veel aandacht besteed aan  
de indeling van (binnen-) ruimtes waarbij 
men niet beperkt wil worden door onno-
dige grote technische kokers.

DE OPLOSSING
Installatiebedrijf Vliegen uit Bree heeft al 
heel wat ervaring met hoogbouw en heeft 
de juiste reactie om bij dit project het 
Soventsysteem toe te passen. Het is niet 
enkel plaatsbesparend maar ook kosten-
besparend voor alle betrokken partijen.
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Geberit nv
Beaulieustraat 6
BE - 1830 Machelen
België

P 00 32 2 252 01 11
info.be@geberit.be

www.geberit.be


