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WATER IS 
ONS ELEMENT 

De wereldwijd opererende Geberit Group, met het hoofdkantoor in 
Rapperswil-Jona (Zwitserland), is Europees marktleider op het gebied 
van sanitairproducten. Het assortiment omvat badkamerkeramiek, 
sanitair- en leidingsystemen. Dit complete assortiment stelt Geberit in 
staat om innovatieve en veelzijdige badkameroplossingen uit één 
hand aan te bieden, zowel voor als achter de muur. Geberit 
producten worden op een verantwoorde manier geproduceerd van 
kwalitatieve, duurzame materialen en vormen de perfecte balans 
tussen elegant design en uitstekende functionaliteit. De producten 
kunnen toegepast worden in nieuwbouw, maar ook bij renovaties en 
modernisering. 

 

  
 

 

ASSORTIMENT EN SCHOLING 
Naast een hoogwaardig productassortiment biedt Geberit marktpartijen uit de bouw- en 
(detail)handel, in 29 eigen trainingscentra, een breed scholingsaanbod. Hiervan wordt elk jaar door 
meer dan 30.000 professionals gebruik gemaakt. Verder ondersteunen Geberit 
vertegenwoordigers de groothandel, installateurs, ontwikkelaars en architecten met klantgerichte 
oplossingen en project gerelateerd advies. Dit wordt ondersteund door diverse technische 
documenten, catalogi en digitale hulpmiddelen. 

 

WE ZULLEN ONS BLIJVEN ONTWIKKELEN 
Het productienetwerk van Geberit omvat 29 productiefaciliteiten, waarvan er 6 buiten Europa 
gevestigd zijn. Het hoofdkantoor bevindt zich in Rapperswil-Jona, Zwitserland, waar Caspar 
Melchior Albert Gebert het bedrijf in 1874 oprichtte. Het Nederlandse verkoopkantoor inclusief 
opleidingscentrum ligt in Nieuwegein. Met meer dan 12.000 medewerkers, in meer dan 50 landen, 
streeft Geberit ernaar haar klanten innovatieve en duurzame kwaliteitsproducten met een lange 
levensduur te bieden. Geberit is trots op het buitengewone innovatievermogen van het bedrijf dat 
wordt ondersteund door het brede scala aan onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van de 
Geberit Group. Klanten kunnen erop vertrouwen dat nieuwe producten niet alleen aan alle eisen 
voldoen, maar ook aan de allerhoogste kwaliteitsnormen. 
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PRODUCTOVERZICHT 
    

Toiletcombinatie 

 

501.664.00.1 
Geberit iCon | WC-pack wandcloset diepspoel Rimfree® met Softclose 
Quickrelease closetzitting  

 

115.770.JQ.5 
Geberit bedieningsplaat Sigma01 voor 2-toets spoeling, mat verchroomd 
gelakt 

 

111.308.00.5 
Geberit Duofix element voor wand-wc, 112cm met Sigma inbouwreservoir 
12cm, wandanker en geluidsisolatieset 

 

Fontein   

 

124736000 
Geberit iCon | Fontein 38 cm kraangat rechts zonder overloop wit 

(Kraangat links, artikel 124836000) 

Wastafel   

 

 124060000 Geberit iCon | Wastafel 60 cm met kraangat met overloop wit 
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Ligbad   

Tbv bouwnummer W.08.01, W.08.02, W.16.01, W.16.02, W.19.01 en W.19.02 

 

               554.303.01.1 Geberit Renova Plan | Rechthoekig bad 160x75cm  

Tbv bouwnummer W.05.06, W.06.06, W.07.06, W.07.07 

 

                                               
554.305.01.1 

Geberit Renova Plan | Rechthoekig bad 170x75cm 

Overige woningen met bad op plattegrond 

 

554.307.01.1     Geberit Renova Plan | Rechthoekig duobad 180x80cm 
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20 201 000 Toiletkraan 

  

 

 

 

 

 C-uitloop 
 doorstroom: 6l/M bij 3 bar druk 
 stroom-stop mousseur 
 keramische schijven 

 moer ½" 
 met 10,5 mm doorlaat 
 sprong 113 mm 
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22 018 000 Hoekstopkraan 1/2" 

 

 

 

 

 pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting 

 wandaansluiting 1/2" 
 uitgang 3/8" 
 met lengtecompensatie 
 met knelkoppeling Ø 10 mm 

 waterbeschermend spindel afsluiter, messing, met vetkamer 
en dubbele o-ring afdichting 

 ergonomische greep 
 markering neutraal 
 metalen rozet Ø 55 mm 

https://www.grohe.nl/nl_nl/hoekstopkranen-22018000.html 

HOEVEELHEID  1     
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23 385 10E Concetto Wastafelmengkraan<br />S-Size 

 

 

 

 

 metalen greep 

 GROHE SilkMove ES 28 mm kardoes met keramische 
schijven en Energy Saving functie middels koude start midden 
positie 

 instelbare doorstroombegrenzer 

 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer 
 GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min 
 GROHE FastFixation snelmontagesysteem 
 gladde body 
 flexibele aansluitslangen 

https://www.grohe.nl/nl_nl/concetto-2338510E.html 

HOEVEELHEID  1     
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22 018 000 Hoekstopkraan 1/2" 

 

 

 

 

 pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting 

 wandaansluiting 1/2" 
 uitgang 3/8" 
 met lengtecompensatie 
 met knelkoppeling Ø 10 mm 

 waterbeschermend spindel afsluiter, messing, met vetkamer 
en dubbele o-ring afdichting 

 ergonomische greep 
 markering neutraal 
 metalen rozet Ø 55 mm 

https://www.grohe.nl/nl_nl/hoekstopkranen-22018000.html 

HOEVEELHEID  2     
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34 143 003 Grohtherm 1000 Thermostatische 
douchemengkraan 

 

 

 

 

 GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt 
 GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen 
 GROHE SafeStop bij 38°C 
 GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 

43°C inbegrepen 
 GROHE TurboStat thermostaat kardoes 
 geïntegreerde afsluiter 
 volumegreep met GROHE EcoButton  

 keramisch-bovendeel 1/2", 180° 
 1/2" douche-aansluiting 
 ingebouwde terugslagkleppen 
 vuilfilters 
 beveiligd tegen terugstroming 

 S-koppelingen 
 metalen rozet 
 GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een 

perfecte straal 

https://www.grohe.nl/nl_nl/grohtherm-1000-34143003.html 

HOEVEELHEID  1     
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27 924 001 Tempesta 100 Doucheset 1 straalsoort 

 

 

 

 

 Bestaat uit: 

 Handdouche (27 923) 
 glijstang 600 mm (27 523) 
 Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) 
 GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer 

 GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld 
 Inner WaterGuide voor een langere levensduur 

https://www.grohe.nl/nl_nl/new-tempesta-27924001.html 

HOEVEELHEID  1     
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Badkraan indien van toepassing 

34 770 000 Grohtherm 800 Cosmopolitan Thermostatische 
badmengkraan 

 

 

 

 

 wandmontage 
 GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen 
 GROHE SafeStop bij 38°C 

 GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 
43°C inbegrepen 

 GROHE TurboStat thermostaat kardoes 
 geïntegreerde afsluiter 

 met omstelling: bad/douche 
 volumegreep met GROHE EcoButton  
 keramisch-bovendeel 1/2", 180° 
 1/2" douche-aansluiting 
 met mousseur 

 ingebouwde terugslagkleppen 
 vuilfilters 
 beveiligd tegen terugstroming 
 zonder koppelingen 

 GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een 
perfecte straal 

https://www.grohe.nl/nl_nl/grohtherm-800-cosmopolitan-34770000.html 

HOEVEELHEID  1     
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Badset indien van toepassing  

27 798 10E Tempesta 100 Doucheset 2 stralen 

 

 

 

 

 Bestaat uit: 
 handdouche Tempesta 100 II (27 597) 
 wanddouchehouder (28 605) 
 niet verstelbaar 

 Relexaflex-slang 1250 mm (28 150) 
 GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. 
 GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld 
 Inner WaterGuide voor een langere levensduur 
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